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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Ζ παξνύζα πηπρηαθή έρεη ζαλ ζθνπό λα αμηνινγήζεη ηηο νθηώ (8) από πην δεκνθηιείο 

πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο STEM. ηελ αγνξά ππάξρνπλ πνιιέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο νη 

νπνίεο έρνπλ ζαλ θύξην ζηόρν λα εληάμνπλ παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο (3+) ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνλ ρώξν ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο  πιαηθόξκεο κπνξεί λα έρνπλ θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δπλαηόηεηεο, όκσο θηλνύληαη γύξσ από θάπνηνπο θνηλνύο άμνλεο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη όιεο νη 

πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο είλαη ίδηεο ή όηη δελ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ θάηη κνλαδηθό. Οη 

ηδηαηηεξόηεηεο θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ θάλνπλ ηελ κία πιαηθόξκα μερσξηζηή από ηελ άιιε, δελ 

είλαη ηόζν εύθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο από θάπνηνλ πνπ δελ έρεη εκπεηξία ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα από ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ 

ρξήζηε πεξηγξάθνληαη κε νξνινγίεο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη επξέσο γλσζηέο. Απηόο είλαη θαη ν 

ιόγνο πνπ πνιινί γνλείο ή εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα δπζθνιεπηνύλ ζηελ εύξεζε ηεο θαηάιιειεο 

πιαηθόξκαο ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπο. Οη πιαηθόξκεο 

ξνκπνηηθήο νη νπνίεο ζα δνύκε παξαθάησ, δηαθπκαίλνληαη κε βάζε ηελ ηηκή ηνπο, από 

νηθνλνκηθή ζε πην αθξηβή. Ζ ηηκή είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ην πόζν κεγάιε 

„επέλδπζε‟ ζέιεη λα θάλεη θάπνηνο, θαζώο ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ν ηνκέαο ηεο ξνκπνηηθήο ή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ λα κελ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ελόο κηθξνύ παηδηνύ. Δπηπιένλ,  εξεπλάηαη 

μερσξηζηά ε θάζε πιαηθόξκα, αλαιύεηαη ζε βάζνο θαη αθνύ βγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ζεηηθά 

θαη ηα αξλεηηθά ηεο θάζε κίαο, βαζκνινγείηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όκσο, όηη νη βαζκνινγίεο 

έρνπλ ζαλ ζηόρν λα βνεζήζνπλ ηνλ ρξήζηε λα θαηαλνήζεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν θαηαθέξλεη ε 

θάζε πιαηθόξκα λα θαιύςεη ηα βαζηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνύληαη. Απηό ζεκαίλεη όηη 

κηα πιαηθόξκα ε νπνία πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηόηεηεο αιιά είλαη αθξηβή παξά ηελ πςειή ηεο 

βαζκνινγία, κπνξεί λα κελ απεπζύλεηαη ζε θάπνηνλ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα πεηξακαηηζηεί ζε απιέο 

εθαξκνγέο θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα πην πεξηπινθέο. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ 

 

Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή, Δθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα Ρνκπνηηθήο , Ρνκπόη, STEM 
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ABSTRACT 

This dissertation aims to evaluate eight (8) of the most popular STEM robotics platforms. There 

are many educational platforms on the market which have as their main goal to integrate 

preschool and school children (3+) in primary education, in the field of robotics and 

programming. These platforms may have seemingly different characteristics and capabilities, but 

they move around some common axes. This does not mean that all robotics platforms are the 

same or that they do not have to offer something unique. The peculiarities and capabilities that 

make one platform stand out from the other are not so easy to understand by someone who has no 

experience in this field, as most of the unique features they have to offer the user are described in 

terms that can be are not widely known. This is why many parents or educators may find it 

difficult to find the right platform to meet their expectations or goals. The robotics platforms that 

we will see below, vary based on their price, from economical to more expensive. Price is an 

important factor in how much investment one wants to make, as there is a possibility that the field 

of robotics or programming will not pique the interest of a young child. In addition, each platform 

is researched separately, analyzed in depth and after drawing conclusions about the pros and cons 

of each, it is scored. It is worth noting, however, that the ratings are intended to help the user 

understand the degree to which each platform manages to meet the basic criteria by which they 

are evaluated. This means that a platform that offers many features but is expensive, although it 

may have a high score, may not be aimed at a user who wants to experiment with simple 

applications and is not interested in more complex ones. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ (ζθνπόο, εξεπλεηηθνί ζηόρνη) 

Ο ζθνπόο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη λα αμηνινγεζνύλ νθηώ (8) δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε παηδηά 

ηξηώλ εηώλ θαη άλσ (3+) . Απηέο νη πιαηθόξκεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε ζε πεξηβάιινλ 

ηάμεο κε ηελ βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, είηε ζην ζπίηη κε ηελ βνήζεηα ησλ γνλέσλ. Ο θύξηνο 

ζηόρνο απηώλ ησλ πιαηθνξκώλ είλαη λα εληάμνπλ ηα παηδηά από κηθξέο ειηθίεο ζηνλ ρώξν ηεο 

ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα ηνπο δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επεθηείλνπλ ηηο 

ηθαλόηεηεο ηνπο αλ θαη εθόζνλ απηά ην επηζπκνύλ. Απηό ην θαηαθέξλνπλ έρνληαο ηξία (3) ζηάδηα 

ηα νπνία βνεζνύλ ηνλ ρξήζηε λα εμνηθεησζεί από ην πην απιό πξηλ πξνρσξήζεη ζην πην 

πεξίπινθν. 

Σν πξώην ζηάδην: Οη πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο έρνπλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο 

θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο/ξνπηίλεο κε ηηο νπνίεο κπνξνύλ νη ρξήζηεο λα μεθηλήζνπλ λα 

εμνηθεηώλνληαη θαηεπζείαλ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε ζύλδεζε ηνπο 

ζηνλ ππνινγηζηή. 

Σν δεύηεξν ζηάδην:  Σν επόκελν ζηάδην είλαη λα μεθηλήζεη ν ρξήζηεο ηα πξώηα ηνπ βήκαηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη ζηελ ινγηθή ηεο ξνκπνηηθήο κε ηελ βνήζεηα ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ 

Block Programming (ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζε βάζνο παξαθάησ), 

ε νπνία έρεη έηνηκεο ξνπηίλεο ζε κνξθή θύβσλ πνπ ζπλδέεη ν 

ρξήζηεο κεηαμύ ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζεη ινγηθέο πξνηάζεηο. 

   

Σν ηξίην ζηάδην: ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην μεθηλάκε λα αλαιύνπκε πην ζπκβαηηθέο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο ε C ή Python, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πξνγξακκαηηζκό αθόκα 

θαη ζε εξγαζηαθό επίπεδν. Από εδώ θαη πέξα, ην θαηά πόζν κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ νη ηθαλόηεηεο 

θαη ε γλώζε ηνπ αηόκνπ πάλσ ζε απηέο ηηο γιώζζεο, εμαξηάηαη από ηελ πνηθηιία θαη ηνλ βαζκό 

πεξηπινθόηεηαο ησλ εθαξκνγώλ πνπ καο επηηξέπεη ε εθάζηνηε πιαηθόξκα. Απηό ζεκαίλεη, όηη 

όζν πην πεξίπινθεο ζέιεη ν ρξήζηεο λα είλαη νη δηαδηθαζίεο/ξνπηίλεο πνπ ζα αθνινπζεί ην ξνκπόη 

ηνπ, ηόζν πην εμεηδηθεπκέλα ζα πξέπεη λα είλαη ν θώδηθαο (Software) θαη ην πιηθό (Hardware) ηεο 

πιαηθόξκαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Σέινο, ζα δνύκε μερσξηζηά ηελ θάζε εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα, ε νπνία ζα αμηνινγεζεί αλάινγα 

κε ην ηη πξνζθέξεη, ηελ ηηκή ηεο θαη ην πόζν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε ζην λα εμειίμεη ηηο 

δεμηόηεηεο ηνπ. Έπεηηα, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θάπνηα θξηηήξηα, ηα νπνία ζα δνύκε παξαθάησ 

αλαιπηηθά.   

  



2 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ  

Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή 

Ο όξνο εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή είλαη έλαο επξύο όξνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε έλα ζύλνιν από 

δξαζηεξηόηεηεο, εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο, εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

παηδαγσγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Όζν αλαθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ STEM, απηόο είλαη ν πην 

νινθιεξσκέλνο ηξόπνο πξνζέγγηζεο, εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ [1]. Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή εκπιέθεη 

ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1960, όηαλ ν Seymour Papert 

μεθίλεζε ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ γηα παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ζθπηάιε πήξε ν 

Mitchel Resnick ν νπνίνο από ην 1980 ζπκκεηέρεη ζηελ ζύλδεζε κεηαμύ κάζεζεο, ππνινγηζηώλ θαη 

παηρληδηνύ. Μέζσ απηώλ, ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα γίλεη έλα βαζηθό εξγαιείν ζηνλ ζρεδηαζκό 

δξαζηεξηνηήησλ STEM, δίλνληαο θίλεηξν ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνύλ κε ηελ επηζηήκε ηνπ STEM. Ζ 

ξνκπνηηθή είλαη έλα interdisciplinary topic ην νπνίν εκπεξηέρεη ηκήκαηα από ειεθηξνληθή, ειεθηξνινγία 

κεραληθή ππνινγηζηώλ, κεραληθή, θαη ζεσξία ειέγρνπ. Έηζη πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

εθηεζνύλ ζε απηά ηα επηζηεκνληθά πεδία θαη είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ εθκάζεζε θπζηθήο, 

ηερλνινγηώλ, καζεκαηηθώλ θαη πξνγξακκαηηζκνύ [2] [3]. Ζ ξνκπνηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δύν 

ηξόπνπο: 

 αλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. 

 αλ βνήζεκα δηδαζθαιίαο. 

αλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ε ξνκπνηηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί από κόλε ηεο ην θπξίσο ζέκα. Δλώ ζαλ 

βνήζεκα δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα δηδάμεη θαη λα κάζεη ζηνπο καζεηέο άιια αληηθείκελα, όπσο καζεκαηηθά θαη 

θπζηθή [2] [4]. Σα Ρνκπόη «ηα αληηθείκελα ηεο θπζηθήο κειέηεο ηεο ξνκπνηηθήο είλαη έλα εμαηξεηηθό κέζν γηα 

ηνπο καζεηέο λα επηδείμνπλ βαζηθά πξνβιήκαηα κεραληθήο, θαζώο ηνπο βνεζνύλ λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο 

όπωο ηελ επίιπζε πξνβιεκάηωλ, ην ζρεδηαζκό, ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα» [3]. 

ύκθσλα κε ηνπο Alimisis & Bailakhs [5], [6]ππάξρνπλ ηξείο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή:  

 Πξνζέγγηζε κε βάζε ην ζέκα, νπνύ ε δηδαθηέα ύιε είλαη νξγαλσκέλε γύξσ από έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα κάζεζεο. 

 Πξνζέγγηζε κε βάζε έλα εξεπλεηηθό ζρέδην (project), ζην νπνίν νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε 

νκάδεο θαη εμεξεπλνύλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα.  

 Πξνζέγγηζε κε βάζε ην ηόρν, όπνπ νη νκάδεο ησλ καζεηώλ νινθιεξώλνπλ πξνθιήζεηο 

ζε Γηαγσληζκνύο Ρνκπνηηθήο, όπσο ε Παγθόζκηα Οιπκπηάδα Ρνκπνηηθήο. 

(www.wroassociation.org). 

ην ίδην πλεύκα, νη Miller & Nourbakhsh  [7] δηαηππώλνπλ ηξείο δηαθνξεηηθνύο ξόινπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή: 

http://www.wroassociation.org/
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 Σα ξνκπόη σο πξνγξακκαηηζηηθό project, όπνπ νη καζεηέο πξέπεη λα πινπνηήζνπλ έλα 

πξόγξακκα γηα ην ξνκπόη.  

 Σα ξνκπόη σο εζηίαζε ζηε κάζεζε,  όπνπ άιια επηζηεκνληθά πεδία (π.ρ. Μεραηξνληθή ) 

έρνπλ ζαλ ζηόρν, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ξνκπόη. 

 Σα ξνκπόη σο ζπλεξγάηε εθκάζεζεο, κε ην ξνκπόη λα έρεη ηνλ ξόιν ηνπ βνεζνύ πξνο ηνπο 

καζεηέο.  

Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, κε βάζε άξζξα, έξεπλέο θαη κειέηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη πάλσ ζε απηό ην αληηθείκελν [5] [7] [8] [9] [1]  [10]: 

1. Βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο [10]θαη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο ζε όια 

ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, αθόκε θαη ζε καζεηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο ζε 

απηή [1] [8]. 

2. Αύμεζε ζηα θίλεηξα κάζεζεο [8] [11], δεκηνπξγεί ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 

καζεηέο κπνξνύλ λα θνηλνπνηεζνύλ θαη λα θηίζνπλ θιίκα ζπλεξγαζίαο [12]. 

3. Πξνζθέξεη έθζεζε ζε κεγάιν εύξνο ζεκάησλ όπσο ε κεραλνινγία, κεραλνινγία 

ππνινγηζηώλ θαη ειεθηξνινγία. Δίλαη επίζεο ρξήζηκνο βνεζόο ζηελ εθκάζεζε 

καζεκαηηθώλ, θπζηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνύ [3] [13]. 

4. Γηαηεξεί ηελ πξνζνρή θαη πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ [12],αθνύ νη δξαζηεξηόηεηεο 

ζηελ ξνκπνηηθή κπνξνύλ λα είλαη δηαζθεδαζηηθέο θαη ειθπζηηθέο. Δπηπξνζζέησο, 

κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο παξαθηλήζεη λα 

αζρνιεζνύλ ζην κέιινλ κε STEM [10] [14]. 

5. Αλαπηύζζεη γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο όπσο ε νκαδηθόηεηα, ε 

δεκηνπξγηθόηεηα, ν ζρεδηαζκόο ξνκπόη θαη ε ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

[10]. 

6. Πξνζειθύεη καζεηέο ζην ηνκέα ησλ ηερλνινγηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζπνπδώλ 

θαη αλαπηύζζεη ηελ απόδνζε ηνπο ζε αθαδεκατθό επίπεδν ζε δηάθνξα πεδία [15] 

αθνύ ε αιιειεπίδξαζε κε ηα ξνκπόη  ρξεηάδεηαη γλώζεηο ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

ηερληθά πεδία [13]. 

7. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ξνκπόη θαη αλζξώπνπ πξνάγεη ηελ ζύλδεζε κεηαμύ 

εθπαίδεπζε, επηζηεκνληθήο ηερλνινγίαο θαη ζηηο θιαζζηθέο κειέηεο ( humanities ) 

[16]. 

 

8. Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα βειηηώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηα Αγγιηθά θαη λα 

πξνσζήζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο [8]. 
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Δθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα γηα ξνκπνηηθή 

Σν πξώην βήκα πξνο ηελ Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή θαη ηνSTEM είλαη γίλεη ε επηινγή θαη ρξήζε κηαο 

ξνκπνηηθήο πιαηθόξκαο. Βαζηζκέλνη ζηνλ Arvin et al. [17] νη εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο 

κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

1. Μanipulators (ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εξγνζηαζηαθή ξνκπνηηθή). 

2. Ρνκπόη κε πόδηα. 

3. Ρνκπόη κε ηξνρνύο. 

Οη Karim, Lemaignan, & Mondada [18] ηηο θαηεγνξηνπνηνύλ κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπο θαη ηνλ βαζκό 

πεξηπινθόηεηαο ηνπο: 

1. Πεξηπινθέο θαηαζθεπέο βαζηζκέλεο ζηα ηνπβιάθηα Lego. 

2. Ρνκπνηηθά παθέηα γηα κηθξά ξνκπνηηθά. 

3. Ρνκπνηηθά παθέηα Μanipulators. 

4. Ρνκπόη πνπ είλαη open-source. 

5. Έηνηκα , θαηαζθεπαζκέλα ξνκπνηηθά παθέηα. 

6. κήλνο από ξνκπόη „κηληαηνύξεο‟. 

ηελ αγνξά ππάξρνπλ πνιιέο ξνκπνηηθέο πιαηθόξκεο, STEM  νη νπνίεο πξνζθέξνπλ έηνηκεο γηα ρξήζε 

ιεηηνπξγίεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. [10] [19] [20] [21] Απηέο ζπλήζσο πεξηέρνπλ: 

 Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο πνπ ειέγρεη ηελ κνλάδα, ν νπνίνο είλαη ν εγθέθαινο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σα αηζζεηήξηα ηα νπνία δηαζέηεη γηα ηνλ εληνπηζκό αιιαγώλ ζην πεξηβάιινλ (ζεξκνθξαζία, 

πγξαζία, θηι.).  

 Δλεξγνπνηεηέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ελέξγεηα ζε θίλεζε, ήρν, θώο, θηι. 

 Σα κέιε ηεο θαηαζθεπήο: Γξαλάδηα, θαιώδηα, κπαηαξίεο θαη όια ηα κεραληθά κέξε ηνπ ξνκπόη. 

 Σν ινγηζκηθό κε ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη θαη ειέγρεηαη ην ξνκπόη. 

 Δπηπξόζζεην εθπαηδεπηηθό πιηθό. 
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Δθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα STEM 

Ο όξνο STEM εκθαλίδεηαη ζπρλά όηαλ γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο. Ο 

ιόγνο απηήο ηεο ζπζρέηηζεο γίλεηαη θαηαλνεηόο από ην αθξσλύκην ηνπ, όπνπ πνπ ζεκαίλεη: Science, 

Technology, Engineering, Mathematics ή αιιηώο Δπηζηήκε, Σερλνινγία, Μεραληθή, Μαζεκαηηθά [22]. Ζ 

ρξήζε απηώλ ησλ όξσλ ζεκαίλεη όηη ν ζθνπόο  κηαο πιαηθόξκαο STEM είλαη λα δηδάμεη θαη λα εληάμεη ηνλ 

ρξήζηε ζηα πεδία απηά, αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηεο θνξέο θαη γηα εθαξκνγέο, πιαηθόξκεο ή 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ κηα πηπρή ηνπ STEM [23]. Πεξηιακβάλνληαη αθόκε, κεξηθνί 

νξηζκνί ηνπ STEM από ηνπο, Ioannou M & Bratitsis T [24] νη νπνίνη θαζνξίδνπλ σο νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε, ηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο, ηε δηδαζθαιία, ην πεξηερόκελν θαη ηηο ηθαλόηεηεο λα 

αληηκεησπίδνληαη ζαλ έλα πεδίν θαη όρη ην θαζέλα μερσξηζηά. Αληίζεηα νη Vasquez, Sneider and Comer [25] 

ππνζηεξίδνπλ όηη ην STEM είλαη έλαο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλώλνληαη θαη κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο 

θαη δελ είλαη πξόγξακκα εθκάζεζεο από κόλν ηνπ. Γη‟ απηό, ην λα ελζσκαηώλνληαη παξάγσγα ηνπ STEM 

πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ζηελ εθπαίδεπζε ζηνλ θιάδν ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ καζεκαηηθώλ [26] [27]. Οη 

πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνύλ, παξόια απηά, όηη ην STEM πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ κέζα από ην 

νπνίν νη καζεηέο κπνξνύλ λα κάζνπλ κέζσ ηεο αλαθάιπςεο, εμεξεύλεζεο θαη εθεπξεηηθόηεηαο ηνπο κε 

ζηόρν λα ιύζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Σν STEM είλαη έλα ζπιινγηθό πεξηβάιινλ κε 

ζθνπό λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, ώζηε λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο πξνθιήζεηο 

κέζσ ηεο αλαθάιπςεο, εμεξεύλεζεο θαη εθεπξεηηθόηεηαο ηνπο κε ζηόρν λα ιύζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

θαη θαηαζηάζεηο. Οη καζεηέο κέζσ ηνπ STEM [24] [28]: 

 Δλζαξξύλνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. 

 Παξαθηλεί ηελ πεξηέξγεηα. 

 Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέπηνληαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

 Γεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε όηη αλήθεη ζε κηα νκάδα. 

 πλεζίδεη λα καζαίλεη κε θαη από άιινπο. 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη κόξθσζε ζην ηερλνινγηθό πεδίν. 

 Να γίλνπλ ηθαλνί λα ιύλνπλ πξνβιήκαηα, λα ζθέπηνληαη νξζά, λα κελ είλαη αλαζθαιείο θαη λα 

θαηλνηνκνύλ [29]. 

Ο M. Tucker [30] ζεσξεί όηη νιόθιεξν ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη γη‟ απηό ην 

STEM, όπσο θαη άιιεο λέεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη δελ ζα απνθέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σν 

Institution of Engineering and Technology [31] ,ην 2008 παξνπζίαζε κηα αλαθνξά ε νπνία είρε ζαλ ζθνπό λα 

παξνπζηάζεη όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα εκθαλίδνληαλ κε ηελ ρξήζε ζεκάησλ βαζηζκέλα ζην STEM. Σα 

πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Ζ αλάγθε γηα πςειό εθπαηδεπηηθό επίπεδν γηα λα ελδηαθεξζνύλ θαη λα παξακείλνπλ 

αθνζησκέλνη ζην STEM νη καζεηέο. 

 Ο βαζκόο δπζθνιίαο  ησλ ζεκάησλ STEM. 

 Ζ κεηάβαζε από πξσηνβάζκηα ζε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Σν θύιν ησλ καζεηώλ, αθνύ ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα έρνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα 

θαη εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία. 

 Ζ πξνζδνθία γηα θαξηέξα θαη ε κειινληηθέο επθαηξίεο. 

 Ζ αξλεηηθή εηθόλα πνπ ππάξρεη γηα ηελ επηηπρία θαη ηα αξλεηηθά ζηεξεόηππα γηα ην STEM. 

 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο (θαζεγεηέο, γνλείο θαη ηα MME). 
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Δπίζεο ππάξρνπλ θαη κεξηθά επηπξόζζεηα εκπόδηα [32] γηα ηελ επηηπρή εθπαίδεπζε κέζσ STEM: 

 Έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο θαη ελζνπζηαζκνύ ησλ καζεηώλ. 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 

 Πεξηνξηζκέλε έξεπλα θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ πεδίσλ ηνπ STEM. 

 Πεξηνξηζκέλνη κέζνδνη γηα πξνεηνηκαζία πιηθνύ, παξάδνζε θαη αμηνιόγεζε. 

 Πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ησλ καζεηώλ ζε πξαθηηθή εθπαίδεπζε. 

 Πεξηνξηζκέλα θνλδύιηα. 

 Καθέο ζπλζήθεο θαη ζπληήξεζε ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Ρνπηίλεο 

¨Έλαο όξνο πνπ ζα δνύκε όηη εκθαλίδεηαη πνιύ ζπρλά είλαη νη Ρνπηίλεο. Με ηνλ όξν Ρνπηίλεο αλαθεξόκαζηε 

ζε δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη επαλαιακβάλνληαη ζπρλά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ θώδηθα. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξόγξακκα κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζεη πνιιέο θνξέο ην άζξνηζκα 

θάπνηνλ αξηζκώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη θάπνηεο πξάμεηο. Αλ αληηγξαθεί απηό ην θνκκάηη ηνπ θώδηθα 

πνιιέο θνξέο ζην πξόγξακκα,  ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα γίλεη πνιύ πην δύζθνιν ζην λα δηαβαζηεί, ιόγσ 

ηνπ κεγάινπ όγθνπ θείκελνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Γη‟ απηό, ζπζηήλεηαη λα γξάθεηαη κηα θόξα ε δηαδηθαζία 

πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα νλνκαηίδεηαη πξνεγνπκέλσο . 

ην παξάδεηγκα πνπ βιέπνπκε Δηθόλα 1: Παξάδεηγκα Ρνπηίλαο 

(http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink) έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ξνπηίλα κε ην όλνκα LED_BUILTIN, ε 

νπνία έρεη σο ιεηηνπξγία λα αλαβνζβήλεη 

έλα θσηάθη LED όπνηε ηελ θαινύκε. Αλ 

γξαθηεί ζην θπξίσο πξόγξακκα ην όλνκα ηεο 

ξνπηίλαο, LED_BUILTIN, ην πξόγξακκα ζα 

εθηειέζεη όιε ηελ δηαδηθαζία ή νπνία 

πεξηγξάθεηαη κέζσ απηή ηεο ξνπηίλαο. 

Ζ ρξήζε ξνπηηλώλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, 

εηδηθά αλ ζθεθηνύκε όηη νη ξνπηίλεο δελ 

έρνπλ κηθξό κέγεζνο (πέληε – έμη γξακκώλ) 

αιιά ζπλήζσο απνηεινύληαη από δεθάδεο 

εληνιέο, αθόκα θαη ζειίδεο, αλάινγα κε ηελ 

πεξηπινθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

  

Εηθόλα 1: Παξάδεηγκα Ρνπηίλαο (http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink) 
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Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ  Block Programming 

Ζ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Block Programming είλαη κηα πνιύ απιή γιώζζα, ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπό λα 

εληάμεη ην ρξήζηε ζην ρώξν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Απηό επηηπγράλεηαη 

κεηαηξέπνληαο ηνλ θώδηθα από εληνιέο γξακκέλεο κε ιόγηα ζε θνπηάθηα (blocks), 

όπνπ ην θαζέλα έρεη κία ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία π.ρ. Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα 

Block πξνγξακκαηηζκνύ (https://www.researchgate.net/figure/Three-

examples-of-block-based-programming-environments-a-Scratch-b-Alice-

and-c_fig2_331296366):       

                 

Αλ ζέιακε λα γξάςνπκε ην αθόινπζν πξόγξακκα ζε Block Programming ζα είρε 

ηελ εμήο κνξθή: 

Όηαλ θάλσ click  κε ην πνληίθη, ε κεηαβιεηή c ζα γίλεηαη κεδέλ (0). Ζ κεηαβιεηή c 

κεηά ζα απμάλεηαη θαηά έλαλ βαζκό θαη ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ε ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο γηα δπν δεπηεξόιεπηα. Απηό ζα επαλαιακβάλεηαη έσο ε κεηαβιεηή c λα 

είλαη πην κεγάιε από ηνλ αξηζκό δέθα (10). ε απηό ην ζεκείν ζα εκθαληζηεί έλα 

κήλπκα πνπ ζα ιέεη:‘All Done’ γηα δπν δεπηεξόιεπηα θαη κεηά ζα ηειεηώλεη ε 

εθαξκνγή. 

Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ  C++ 

Ζ C++ είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο πιαηθόξκεο θαη 

εθαξκνγέο σο βάζε. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ζεσξείηαη κέζνπ επηπέδνπ γιώζζα, θαζώο 

πεξηιακβάλεη έλαλ ζπλδπαζκό ραξαθηεξηζηηθώλ από γιώζζεο πςεινύ θαη ρακεινύ επηπέδνπ, 

πξάγκα πνπ ηελ θάλεη θηιηθή ζε αξράξηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ρξήζηκε ζε έκπεηξνπο. Δίλαη κηα 

κεηαγισηηηδόκελε γιώζζα πνπ ππνζηεξίδεη δνκεκέλν, αληηθεηκελνζηξαθή θαη γεληθό 

πξνγξακκαηηζκό. 

Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ  Python 

Ζ Python είλαη από ηηο πην γλσζηέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πςεινύ επηπέδνπ. Τπνζηεξίδεη 

ηόζν ην αληηθεηκελνζηξαθέο όζν θαη ην δηαδηθαζηηθό πξνγξακκαηηζηηθό αθνύ αλήθεη ζηηο 

γιώζζεο πξνζηαθηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ επθνιία ζηελ ρξήζε ηεο θαη ε αλαγλσζηκόηεηα ηνπ 

θώδηθά ηεο είλαη ν θύξηνο ζηόρνο ηεο. Δπηηξέπεη, κέζσ ηνπ ζπληαθηηθνύ ηεο, ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα εθθξάζνπλ έλλνηεο ζε κηθξόηεξν αξηζκό εληνιώλ από όηη πξνζθέξεη ε C++ 

. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη όηη έρεη πνιιέο βηβιηνζήθεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηδηαίηεξα ηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο εξγαζίεο θαη έλα αθόκε είλαη ε ηαρύηεηα εθκάζεζεο ηεο. Παξόια απηά δελ είλαη 

θαηάιιειε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ αθνύ είλαη πην αξγή από ηελ C 

θαη C++ ιόγσ ηνπ όηη είλαη δηεξκελεπόκελε. 

 

 

Εηθόλα 2: Παξάδεηγκα 
Block 
πξνγξακκαηηζκνύ 
(https://www.researchg
ate.net/figure/Three-

examples-of-block-
based-programming-
environments-a-
Scratch-b-Alice-and-
c_fig2_331296366) 
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ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ  

 

Τπάξρνπλ πνιιέο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο STEM ζηελ αγνξά, θάηη ην νπνίν δπζθνιεύεη ηελ 

εύξεζε ηεο θαηάιιειεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. Ζ κεγάιε πνηθηιία , ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε  γλώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη 

νη ζπλήζεηο ιόγνη πνπ νη αξράξηνη ρξήζηεο απσζνύληαη από απηόλ ηνλ ηνκέα. Παξά ηελ κεγάιε 

πνηθηιία πνπ ππάξρεη ζηηο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο STEM, δελ ππάξρνπλ πνιιέο αμηνινγήζεηο νη 

νπνίεο λα ηηο αλαιύνπλ ώζηε λα κπνξέζεη λα ηηο θαηαλνήζεη έλαο αξράξηνο ρξήζηεο. Απηή ε 

έιιεηςε, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ηνκέαο ηεο ξνκπνηηθήο λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα πεξίπινθε 

εμεηδίθεπζε, ρσξίο θάηη ηέηνην λα πθίζηαηαη. Ο ζθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

θαηαξξίςνπκε απηόλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη λα απνδείμνπκε όηη ν ηνκέαο ηεο ξνκπνηηθήο δελ 

είλαη παξά έλα αθόκα παξαθιάδη ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, ην νπνίν κπνξεί ν θαζέλαο λα 

θαηαθηήζεη εθόζνλ ηνλ ελδηαθέξεη θαη είλαη πξόζπκνο λα πξνζπαζήζεη. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αμηνιόγεζε νθηώ (8) πιαηθνξκώλ ξνκπνηηθήο κε βάζε έμη (6) θύξηα 

θξηηήξηα κέζσ ησλ νπνίνλ ζα πξνθύςεη ηε ηειηθή βαζκνινγία γηα ηελ θάζε πιαηθόξκα. Έηζη, ζα 

κπνξεί έλαο ρξήζηεο ν νπνίνο δελ έρεη γλώζεηο ζηνλ ηνκέα απηό, λα θαηαλνήζεη ηηο δπλαηόηεηεο 

ηεο θάζε πιαηθόξκαο, ην ηη πξνζθέξεη, ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο έηζη ώζηε λα κπνξέζεη ζην 

κέιινλ λα επηιέμεη ηελ πιαηθόξκα πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαιύηεξα. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ζα είλαη 

ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα γίλεη ε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ πιαηθνξκώλ, αιιά ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί όηη δελ είλαη απόιπηε. Οη αλάγθεο θαη ηα ρξήκαηα πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν θάζε 

ρξήζηεο δηαθέξνπλ, άξα είλαη ινγηθό θαη ν βαζκόο βαξύηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ λα δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ γίλεηαη μερσξηζηή αλάιπζε ηνπ θάζε 

θξηηήξηνπ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ε απηό ην θνκκάηη, παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ηα θξηηήξηα ηα νπνία δνκνύλ ηνλ πίλαθα, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη  ε βαζκνινγία ηεο θάζε πιαηθόξκαο. Παξάιιεια, επεμεγείηαη ε ζεκαζία 

ηνπ θάζε θξηηεξίνπ θαη ν ζθνπόο ηνπ. Ζ θιίκαθα ηεο βαζκνινγίαο είλαη από έλα έσο πέληε (1-5) 

αζηέξηα,  .     

1. Σηκή ηνπ Ρνκπόη 

Ζ ηηκή είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ν νπνίνο θαζνξίδεη ην πόζν πξνζηηό είλαη ην πξντόλ 

ζηνλ θαηαλαισηή. Ο ιόγνο είλαη όηη αλ ε πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM δελ θαηαθέξεη λα 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ, ζα θαηαιήμεη σο κηα άζθνπε ρξεκαηηθή επέλδπζε. Ζ ηηκή 

ησλ πελήληα επξώ (50 €) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βάζε [33] ε νπνία ζα αληηζηνηρεί ζηελ 

κεγαιύηεξε βαζκνινγία. 

Ζ ρακειόηεξε ηηκή ξνκπνηηθήο πιαηθόξκαο STEM  είλαη εμήληα επξώ (60€) κε ηελ αθξηβόηεξε 

λα θηάλεη ηα ηεηξαθόζηα ελελήληα επξώ (490 €). Βάζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ, ε θιίκαθα ησλ 

ηηκώλ ζα είλαη ή εμήο: 

Πελήληα 50€    

Δθαηόλ πελήληα 150€   

Γηαθόζηα πελήληα 250€   

Σξηαθόζηα 350€    

Σεηξαθόζηα πελήληα 450€  

2. Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε 

Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, αλαθέξεηαη ζην πόζν θαιά είλαη νξγαλσκέλεο θαη θαηαλνεηέο όιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί ν ρξήζηεο γηα λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ λα 

θαηαζθεπάζεη, λα εγθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε απαξαίηεην ινγηζκηθό θαη λα μεθηλήζεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ελ ιόγσ πιαηθόξκα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, κπνξνύλ λα έρνπλ ηελ κνξθή 

εγρεηξηδίνπ ή ειεθηξνληθή κνξθή, θαζώο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηηο εληνπίζεη ζην site ηεο θάζε 

πιαηθόξκαο ή ζηελ εθαξκνγή ηεο [34]. 
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3. Καηαζθεπή ηνπ Ρνκπόη/ Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ξνκπόη είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη κηα θόξα, αιιά κπνξεί λα 

απσζήζεη θάπνηνπο ρξήζηεο ζε πεξίπησζε πνπ απηή είλαη πνιύ πεξίπινθή ή δελ παξέρεηαη θαιή 

επεμήγεζε. Μπνξεί λα νινθιεξσζεί όκσο κε ηελ βνήζεηα από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή ηνλ γνληό [34]. 

Έλαο αθόκε παξάγνληαο, είλαη ε αληνρή ηεο εθάζηνηε πιαηθόξκαο ζηα ρηππήκαηα αθνύ ην θνηλό 

ζην νπνίν απεπζύλεηαη είλαη παηδηά κηθξήο ειηθίαο. Παξόηη όιεο νη πιαηθόξκεο έρνπλ έλα ή 

παξαπάλσ βαζηθά πξνγξάκκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηηο 

ειέγμεη είλαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηήζεη ζε θάπνηα ζπζθεπή (smart phone, tablet ή ππνινγηζηή) 

ην αληίζηνηρν ινγηζκηθό ή εθαξκνγή. Ζ δπζθνιία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα απνηξέςεη 

ηνλ ρξήζηε από ην λα επελδύζεη ρξόλν ζηελ ελ ιόγσ πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο [34]. 

4. Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη 

Ο βαζκόο δπζθνιίαο ηνπ λα κάζεη ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θάζε πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο 

STEM παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ βαζκνινγία. Δίλαη απαξαίηεην λα κπνξεί ν ρξήζηεο 

λα θαηαλνήζεη θαη λα μεθηλήζεη λα πεηξακαηίδεηαη κε ηελ πιαηθόξκα άκεζα θαη ρσξίο εκπόδηα 

ηα νπνία πξνέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη απαξαίηεην νη πιαηθόξκεο λα 

πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ην νπνίν λα είλαη θηιηθό πξνο ηνπο 

άπεηξνπο ρξήζηεο θαη λα θάλεη ρξήζε εηθνληδίσλ κέζσ πξνγξακκάησλ όπσο: Block 

programming/ Scratch [35]. 

5. Γλώζε / Ιθαλόηεηεο 

Ο θύξηνο ιόγνο γηα ηελ απόθηεζε θαη ρξήζε κηαο πιαηθόξκαο ξνκπνηηθήο STEM, είλαη ε 

εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε ζηηο βαζηθέο αξρέο ζηε ξνκπνηηθήο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Δπίζεο, 

κέζσ ηεο πιαηθόξκαο, ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα θαηαλνήζεη θαη εκπεδώζεη ππνινγηζηηθέο έλλνηεο 

όπσο: Αθνινπζίεο, πκβάληα, Βξόρνπο, Δμαξηώκελνπο όξνπο, Υεηξηζηέο θαη Γεδνκέλα. 

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην γηα ην ρξήζηε λα απνθηήζεη γλώζεηο ζε ππνινγηζηηθέο πξαθηηθέο 

όπσο: Να πξνρσξάεη ζηαδηαθά, λα ειέγρεη θαη λα εληνπίδεη ζθάικαηα ζηνλ θώδηθα, λα 

μαλαρξεζηκνπνηεί πόξνπο θαη λα ηνπο ζπλδπάδεη, λα κπνξεί λα ζθέθηεηαη αθαηξεηηθά θαη λα 

θάλεη δηακνξθώζεηο ζηνλ θώδηθα [36] [37] [38]. 
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6. Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο  

Σν ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην απεπζύλεηαη ζην βαζκό πνπ κηα πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε ζηελ εμέιημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ησλ γλώζεσλ ηνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθάζηνηε πιαηθόξκα [37] [38]. Ζ αμηνιόγεζε απηνύ ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη 

κέζσ ησλ εμήο παξαγόλησλ: 

 Σνλ αξηζκό ησλ Projects πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ε πιαηθόξκα STEM. 

 Σνλ βαζκό δπζθνιίαο ησλ Project. 

 Σν πιηθό πνπ πξνζθέξεη ε θάζε πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM, ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηθηιία θαη ηελ πνηόηεηα. 

Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ δύν επηπιένλ θξηηήξηα ηα νπνία δελ επεξεάδνπλ απεπζείαο ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πιαηθνξκώλ ξνκπνηηθήο STEM, αιιά ε ύπαξμή ηνπο ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηε 

γεληθή βαζκνινγία. 

7. Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη 

Κάπνηεο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο δηαζέηνπλ ζην επίζεκν site ηεο εηαηξίαο ηνπο, εηδηθνύο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα επηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο ή λα κνηξαζηνύλ ηηο όπνηεο 

απνξίεο ή θαηαζθεπέο ηνπο [34]. 

8. Πξνζηηόηεηα ην Site  

Ο βαζκόο επθνιίαο πεξηήγεζεο ζην site ησλ εηαηξηώλ, είλαη θύξηνο παξάγνληαο γηα ηελ εύξεζε 

πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί ν ρξήζηεο γηα ηελ εθάζηνηε πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο 

STEM [39]. 

 

Μέζνο όξνο Υ= (ύλνιν πόλησλ / 6) 

Π.ρ.  Χ=(4+4+3+5+3+5)/6 => Χ=4 αζηεξάθηα ηειηθό Score 
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Ζ κνξθή ηνπ πίλαθα γηα ηελ θάζε αμηνιόγεζε ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

Σηκή:  

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε: 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη: 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη: 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο: 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο: 

 

Κύξηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο  

Σηκή  

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε  

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη  

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη  

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο  

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο  

  

Σειηθή Βαζκνινγία Υ 

Bonus Πόληνη  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη  

Πξνζηηόηεηα ην Site  
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ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ 

Edison Robot V2 

 

Εηθόλα 3: Edison Robot V2 (https://meetedison.com/wp-content/uploads/2016/09/Edison-V2.0-Educational-robot.jpg) 

Σηκή πιαηθόξκαο: 60 € 

Ζιηθηαθόο ζηόρνο:            5+ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Ζ πιαηθόξκα Edison έρεη ηηο εμήο ηθαλόηεηεο: 

 Μπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κέζσ θαισδίνπ, βύζκαηνο αθνπζηηθνύ ,κέζσ ππνινγηζηή ή 

tablet 

 Αηζζεηήξα ήρνπ 

 Αηζζεηήξα Φσηόο 

 Αηζζεηήξαο Αθνινπζνύζεο Γξακκηθήο Πνξείαο 

 Κνπκπηά έιεγρνπ επάλσ ζηελ ίδηα ηελ πιαηθόξκα  

 LED θώηα 

 Δγθνπέο γηα λα κπαίλνπλ ηνπβιάθηα Lego  

Πεξηγξαθή: 

Σν Ρνκπόη Edison απνηειεί κηα πιαηθόξκα εθκάζεζεο STEM ε 

νπνία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε παηδηά από πέληε θαη άλσ (5+) εηώλ , λα 

θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα ζην πξνγξακκαηηζκό ξνκπνηηθώλ 

πιαηθνξκώλ εύθνια θαη δηαζθεδαζηηθά. Ζ πιαηθόξκα Edison  έρεη 

πνιιέο δπλαηόηεηεο, ιόγσ ηνπ όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Μπνξεί δειαδή λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ αηνκηθή πιαηθόξκα ή λα ζπλδπαζηεί κε άιιε κηα πιαηθόξκα 

Edison, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ πην πεξίπινθεο Εηθόλα 4: Ελαιιαθηηθέο θαηαζθεπέο 
(https://meetedison.com/edcreate/#EdCre
ate-resources) 
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θαηαζθεπέο. Δηθόλα 4: Δλαιιαθηηθέο θαηαζθεπέο (https://meetedison.com/edcreate/#EdCreate-

resources) [40].  Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεπζείαλ αθνύ έξρεηαη καδί κε έλα ηειερεηξηζηήξην θαη είλαη 

ήδε πξνγξακκαηηζκέλε κε θάπνηεο βαζηθέο ξνπηίλεο, ηηο νπνίεο ζα δνύκε παξαθάησ. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα  

λα εθκεηαιιεπηεί ν ρξήζηεο ην πεξηβάιινλ ηνπ Block Programming ή αιιηώο EdBlocks γηα λα μεθηλήζεη λα 

θηηάρλεη ηα πξώηα πξνγξάκκαηα ηνπ. Απηό όκσο δελ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα ηα θάλεη πεξίπινθα είηε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα EdBlocks είηε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python, ε νπνία βέβαηα 

απεπζύλεηαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο [40] [41] [42]. 

Γπλαηόηεηεο:  

Δθαξκνγή / APP 

Ζ πιαηθόξκα Edison κπνξεί λα ζπλδεζεί κέζσ θαισδίνπ κε βύζκα παξόκνην κε απηό ησλ αθνπζηηθώλ ή 

κέζσ USB ζε ππνινγηζηή ή tablet πνιύ εύθνια. Χζηόζν, δελ ππάξρεη θάπνηα εθαξκνγή ζηα θηλεηά 

ηειέθσλα κέζσ ηεο νπνίαο λα κπνξνύλ λα πεξαζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ ρξεζηώλ ζηελ πιαηθόξκα. 

Δπηπιένλ, ε πιαηθόξκα ε ίδηα δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ Bluetooth [40]. 

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο 

Έλα επηπξόζζεην ζεηηθό απηήο ηεο πιαηθόξκαο, είλαη όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ηνπβιάθηα 

LEGO, δίλνληαο έηζη πεξεηαίξσ θίλεηξν ζε κηθξά παηδηά λα επελδύζνπλ ρξόλν παίδνληαο καδί ηεο θαη λα 

θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο κνλαδηθή πιαηθόξκα. Ζ πιαηθόξκα Edison έρεη κηα κεγάιε πνηθηιία απιώλ 

πξνγξακκάησλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα μεθηλήζνπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα παίδνπλ, 

ρσξίο λα απαηηείηαη πνιύο ρξόλνο ζηελ εμνηθείσζε κε ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο. 

Τπάξρνπλ ζπλνιηθά ηέζζεξα επίπεδα κε δξαζηεξηόηεηεο [42] ηα νπνία ρσξίδνληαη θαηά θύξην ιόγν 

ειηθηαθά Δηθόλα 5: Σα ηέζζεξα επίπεδα πξνγξακκαηηζκνύ ( https://teachyourkidscode.com/wp-

content/uploads/2018/06/Edison-Robot-Teach-Your-Kids-Code.png): 

 

Εηθόλα 5: Σα ηέζζεξα επίπεδα πξνγξακκαηηζκνύ ( https://teachyourkidscode.com/wp-content/uploads/2018/06/Edison-
Robot-Teach-Your-Kids-Code.png) 

ην πξώην επίπεδν ην ξνκπόη Edison κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εθηειεί 

θάπνηεο απιέο ξνπηίλεο (πξνγξάκκαηα) ρξεζηκνπνηώληαο Barcodes γηα ην πξνγξακκαηηζκό. Μεξηθέο από 

απηέο είλαη: λα αθνινπζεί ην θώο κηαο θσηεηλήο πεγήο (π.ρ. θαθόο), λα αθνινπζεί κηα καύξε γξακκή, λα 

θηλείηαη όηαλ ρηππά θάπνηνο παιακάθηα θαη λα απνθεύγεη εκπόδηα. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

πξνγξακκαηηζηεί έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί ζαλ ηειεθαηεπζπλόκελν, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ηειεθνληξόι από 

νπνηαδήπνηε ηειεόξαζε. 
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ην δεύηεξν επίπεδν ην ξνκπόη Edison κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε ηε βνήζεηα EdBlocks. Δηθόλα 6: 

EdBlocks Πξνγξακκαηηζκόο (https://meetedison.com/edblocks-block-based-programming-

language-edison-robot/) Γηαηίζεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξνθιήζεσλ, όπσο ιαβύξηλζνη θαη 

δηαδξνκέο κε εκπόδηα, κε ζθνπό λα πξνγξακκαηηζηεί ην ξνκπόη λα θηάζεη επηηπρώο ζην ηέξκα. Δδώ, δίλεηαη 

έλα παξάδεηγκα γηα ην πώο γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο ζε πεξηβάιινλ EdBlocks. 

 

Εηθόλα 6: EdBlocks Πξνγξακκαηηζκόο (https://meetedison.com/edblocks-block-based-programming-language-edison-
robot/) 

  

ην ηξίην επίπεδν ην ξνκπόη Edison κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο EdWare. To 

EdWare είλαη παξόκνην κε ηα EdBlocks: ρξεζηκνπνηνύληαη „ηνπβιάθηα‟ εληνιώλ γηα λα πξνγξακκαηηζηνύλ 

νη εληνιέο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. Παξ  ́όια απηά ππάξρνπλ πην πεξίπινθεο εληνιέο θαη κεγαιύηεξε πνηθηιία, 

δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ πεξηπινθόηεξσλ ξνπηηλώλ.  

ην ηέηαξην επίπεδν ν ρξήζηεο δύλαηαη  λα πξνγξακκαηίζεη, ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ EdPy. H EdPy βαζίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηε γλσζηή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

Python.Δηθόλα 7: Πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνύ Python 

(https://meetedison.com/robo

t-programming-

software/edpy/) Απηό δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηα παηδία λα 

μεθηλήζνπλ ην λσξίηεξν, από 

ηελ ειηθία ησλ δεθαηξηώλ (13) 

εηώλ, κε απνηέιεζκα λα 

καζαίλνπλ θαη λα εμαζθνύληαη ζε κηα 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία 

εθηόο από ηε δεκνηηθόηεηα ηεο ,ζα γίλεη 

ε βάζε γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζην θόζκν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο ξνκπνηηθήο [40] [41] [42]. 

  

Εηθόλα 7: Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Python 
(https://meetedison.com/robot-programming-software/edpy/) 
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πκπέξαζκα: 

Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πιαηθόξκα Edison, έρεη κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγώλ θαη δίλεη ζηνλ 

ρξήζηε κεγάιε επειημία ζαλ απνηέιεζκα. Σα ηέζζεξα επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ ηεο, δίλνπλ κεγάιε απήρεζε 

πξνο άπεηξνπο θαη έκπεηξνπο ρξήζηεο. Δπηπξνζζέησο, ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Edison είλαη όηη εθόζνλ 

απνθαζίζεη ν ρξήζηεο λα αζρνιεζεί κε ην θνκκάηη ηεο ξνκπνηηθήο ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ε δπλαηόηεηα λα 

πξνγξακκαηίζεη ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python θάλεη ηελ πιαηθόξκα Edison κηα πνιύ δειεαζηηθή 

επηινγή. Σέινο, ην ρακειό θόζηνο ηεο, ηελ θάλεη πξνζηηή ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

Αμηνιόγεζε: 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη ε πιαηθόξκα Edison Robot V2 βαζκνινγείηαη σο:  

Σηκή: Ζ ηηκή ηεο πιαηθόξκαο είλαη άξηζηε κε βάζε ηα βαζηθά θξηηήξηα [41]. 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε: Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

πιαηθόξκαο είλαη γξακκέλεο ζηελ εζσηεξηθή κεξηά ηεο ζπζθεπαζίαο. Δπίζεο, όια ηα εγρεηξίδηα 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο Edison είλαη ζην site ηεο εηαηξίαο 

θαη όρη ζην θνπηί [41] [43]. 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη: Ζ θαηαζθεπή ηνπ Edison είλαη πνιύ εύθνιή θαη ην ίδην 

ην ξνκπόη είλαη πνιύ αλζεθηηθό. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο πιαηθόξκαο 

γίλνληαη πνιύ απιά θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ online εγρεηξηδίσλ. Υξεηάδεηαη λα γίλεη ε ρξήζε 

θαισδίνπ γηα λα γίλεη ε ζύλδεζε από ππνινγηζηή ζε Edison [41] [44] [45]. 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη: Ζ πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο Edison θάλεη ρξήζε ησλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ Block θαη Scratch , δύν από ηηο θαιύηεξεο γιώζζεο, έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα 

κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί θαη λα μεθηλήζεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ κε ην πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ ηελ πιαηθόξκαο θαη ηελ ίδηα ηελ πιαηθόξκα [45] [44] [46] [42] [41]. 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο: Όπσο πξναλαθέξζεθε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο πιαηθόξκαο 

Edison πεξηιακβάλεη ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ Block θαη Scratch. Γελ πεξηνξίδεηαη όκσο 

κόλν ζε απηέο ηηο δύν γιώζζεο, νη νπνίεο είλαη γηα πην αξράξηνπο ρξήζηεο , αιιά δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python [42] [41] 

[45] [43] [44]. 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο: Τπάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο, ζην site ηεο εηαηξίαο, 

κε ηηο νπνίεο κπνξεί ν ρξήζηεο λα εμειίμεη ηηο ηθαλόηεηεο θαη γλώζεηο ηνπ ζην ρώξν ηεο 

ξνκπνηηθήο [42] .Σν αξλεηηθό όκσο είλαη όηη γηα πνιιέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο γίλεηαη ή ρξήζε 

δύν πιαηθνξκώλ Edison θαη ν αξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ γηα κηα κόλν πιαηθόξκα είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλνο [45]. 

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη: Παξόηη ππάξρνπλ αξθεηά βίληεν ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο, όπσο ην 

YouTube, ηα πεξηζζόηεξα πεξηέρνπλ πιηθό ην νπνίν ππάξρεη ήδε ζην site ηεο εηαηξίαο.  
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Πξνζηηόηεηα ην Site: To site ηεο εηαηξίαο είλαη πνιύ νξγαλσκέλν θαη εύρξεζην, δίλνληαο ζην 

ρξήζηε ην πιηθό πνπ ςάρλεη ρσξίο εύθνιά θαη γξήγνξα. 

 

Κύξηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο  

Σηκή 
 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε 
 

Καηαζθεπή/ Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο 
 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο 
 

  

Σειηθό Score 
 

Bonus Πόληνη  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη 
 

Πξνζηηόηεηα ην Site 
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Bee-bot 

 

Εηθόλα 8 Beebot: https://www.robotcenter.co.uk/products/bee-bot 

Σηκή πιαηθόξκαο: 78 € 

Ζιηθηαθόο ζηόρνο:            3+ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

 Αλζεθηηθή θαηαζθεπή παξόηη κηθξή ζην κέγεζνο 

 

 Πιήθηξα πινήγεζεο ηεο πιαηθόξκαο 

 

 Ζ πιαηθόξκα κπνξεί λα απνζεθεύζεη ζηε κλήκε ηεο έσο θαη 40 βήκαηα 

 

 Δύθνιε ζην πξνγξακκαηηζκό ηεο 

 

 Παξάγεη ήρν θαη αλαβνζβήλνπλ ηα κάηηα γηα ηελ επηβεβαίσζε εληνιώλ 

 

 Μεγάιε πνηθηιία ζελαξίσλ  γηα ηελ πιαηθόξκα 

 

 Κηλείηαη κε βήκα 15 εθαηνζηώλ ηε θνξά θαη ζηξέθεηαη θαηά 90° κε αθξίβεηα 

 

 Γηαζηάζεηο: (Μήθνο) 13cm (Πιάηνο) 10cm (Ύςνο) 7cm 
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Πεξηγξαθή: 

Ζ ξνκπνηηθή πιαηθόξκα  BeeBot, ή αιιηώο “έμππλε κέιηζζα”, είλαη έλα πξνγξακκαηηδόκελν 

ξνκπόη δαπέδνπ, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν από παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο όζν θαη από παηδηά πνπ θνηηνύλ ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα, πξνγξακκαηίδεηαη κέζσ ησλ πιήθηξσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ηεο. Οη 

θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη κπξνζηά θαη πίζσ, θαζώο θαη λα ζηξίςεη δεμηά θαη αξηζηεξά. 

πλεπώο, κέζσ ηνπ απινύ θαη θηιηθνύ πξνο ην παηδί ζρεδηαζκνύ ηνπ, ην BeeBot απνηειεί έλα 

ηέιεην ζεκείν έλαξμεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ειέγρνπ, ηεο θαηεύζπλζεο θαη ηεο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηα κηθξά παηδηά [47] [48]. 

Γπλαηόηεηεο:  

Δθαξκνγή / APP 

Ζ πιαηθόξκα Beebot  δελ έρεη θάλεη ρξήζε θάπνηαο εθαξκνγήο Android ή IOS. Απηό ζπκβαίλεη 

γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα πξαγκαηνπνηεί όιεο ηηο θηλήζεηο ηεο κέζσ ησλ πιήθηξσλ πνπ 

έρεη επάλσ ηεο θαη δελ απαηηεί ηε ζύλδεζε ζε θάπνηα smart ζπζθεπή (smartphone, tablet). 

Παξ΄όια απηά ππάξρεη κία εθαξκνγή θαη γηα ηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ε νπνία πξνζνκνηώλεη ηηο θηλήζεηο ηνπ Beebot θαη κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα εμάζθεζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηελ παξνπζία ηεο πιαηθόξκαο. 

 

Εηθόλα 9 Πεξηβάιινλ πξνζεκείωζεο ηνπ Beebot: https://tinker-studio.weebly.com/bee-bot.html 

 

Εηθόλα 10 Πεξηβάιινλ πξνζεκείωζεο ηνπ Beebot: https://www.programoergosum.com/cursos-online/robotica-
educativa/199-robotica-educativa-con-bee-bot-para-maestros-desde-infantil/bee-bot-app 
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Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο 

Σν πξνγξακκαηηδόκελν ξνκπόη δαπέδνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο από καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ, αιιά θαη 

από καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ γίλεηαη κε πιήθηξα πνπ βξίζθνληαη 

επάλσ ηνπ θαη κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα λα θηλείηαη κε αθξίβεηα ζην ρώξν. Μπνξεί λα 

θηλεζεί ζε ιείεο επίπεδεο θαη ειαθξά επηθιηλείο επηθάλεηεο δηαθόξσλ πιηθώλ όπσο: ραξηί, 

κνπζακά, ηζηκέλην, πιαθάθη, μύιν, πιαζηηθό, ραιί [47] [48].Ζ πιαηθόξκα Beebot, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο πεξηθεξεηαθά βνεζήκαηα, αιιά γηα λα αμηνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο ζην κέγηζην, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη κία πίζηα, λα αγνξάζεη 

έλα ραιί/ πίζηα από ηελ εηαηξεία, ή λα θαηεβάζεη θαη λα εθηππώζεη πίζηεο θαη δηαδξνκέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην site ηεο εηαηξείαο θαη ζε άιια ζπλεξγαδόκελα site.Οη πίζηεο απηέο έρνπλ 

δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο δπζθνιίαο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ζθνπό αξρηθά λα εληάμνπλ 

ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο εμνηθεηώζνπλ ζηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο. ηε ζπλέρεηα ηνπο βνεζνύλ 

ζην λα αλαπηύμνπλ θαη λα εμαζθήζνπλ ηελ αλαιπηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηελ επίιπζε όιν θαη 

πεξηζζόηεξν πεξίπινθσλ πξνβιεκάησλ. 

 

Εηθόλα 11 Παξάδεηγκα πίζηαο γηα ην Beebot: https://www.researchgate.net/figure/Carpet-or-stage-with-the-labyrinth-
challenge-to-make-programming-sequences-with-Bee-Bot_fig2_321356063 

 

Εηθόλα 12 Παξάδεηγκα πίζηαο γηα ην Beebot: https://www.researchgate.net/figure/Carpet-or-stage-with-the-labyrinth-
challenge-to-make-programming-sequences-with-Bee-Bot_fig2_321356063 
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Συμπέραςμα: 

Η πλατφόρμα Beebot απευκφνεται ςε παιδιά μικρϊν θλικιϊν με ςκοπό να τα βοθκιςει να 

αναπτφξουν και να εξαςκιςουν τθν αναλυτικι τουσ ςκζψθ, τθν μνιμθ τουσ και τθν ικανότθτα 

να λφνουν προβλιματα [49]. Είναι πολφ εφχρθςτο, χωρίσ να χρειάηεται περεταίρω 

προγραμματιςμό από τον εκάςτοτε, γονιό ι εκπαιδευτικό. Ο ςχεδιαςμόσ του είναι τζτοιοσ ϊςτε 

να τραβάει τθν προςοχι και το ενδιαφζρον του παιδιοφ. Ο μοναδικόσ περιοριςμόσ του είναι ότι 

δεν μπορεί να ςυνδεκεί ςε υπολογιςτι για να μπορζςει ο χριςτθσ να πειραματιςτεί περεταίρω 

με τθν πλατφόρμα. Εν κατακλείδι, θ πλατφόρμα STEM Beebot είναι μια άριςτθ επιλογι για τθν 

ζνταξθ ενόσ παιδιοφ ςτον κόςμο τθσ ρομποτικισ και του προγραμματιςμοφ [50]. 

 

Αμηνιόγεζε: 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ε πιαηθόξκα Beebot βαζκνινγείηαη σο 

[47] [48] [49] [50]: 

Σηκή:  Ζ ηηκή ηνπ θαιή ζηα 78€. 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε:  Παξά ηελ απιόηεηα ζηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο, ε έιιεηςε 

πιεξνθνξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζην site ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα απνζαξξύλνπλ θάπνηνπο ρξήζηεο 

πνπ δελ γλσξίδνπλ πνιιά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα.  

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη: Σν Beebot έξρεηαη ζπλαξκνινγεκέλν από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή θαη είλαη πνιύ αλζεθηηθό θαη θαινθηηαγκέλν παξά ην κηθξό ηνπ κέγεζνο. 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη:  Ζ εθκάζεζε ηεο πιαηθόξκαο Beebot είλαη πνιύ απιή αθνύ 

πεξηνξίδεηαη ζηα πιήθηξα πνπ ππάξρνπλ επάλσ ζηελ ίδηα ηελ πιαηθόξκα, κε θαηαλνεηά θαη 

επαλάγλσζηα ζύκβνιά. 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο:  Ο ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκαο είλαη λα εληάμεη θαη λα θηλήζεη 

ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ παηδηώλ κηθξήο ειηθίαο θαη ην θαηαθέξλεη κε ηελ απιόηεηα 

ζηνλ ρεηξηζκό ηεο θαη ηελ επθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο. 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο:  Σν Beebot δελ πξνζθέξεη πεξεηαίξσ δπλαηόηεηα γηα εμνηθείσζε ζε πην 

πεξίπινθα πεξηβάιινληα ή γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, πξάγκα πνπ ην πεξηνξίδεη ζηε ρξήζε ηνπ. 

Ο  ζηόρνο απηήο ηεο πιαηθόξκαο είλαη ε έληαμε ζηνλ ρώξν ηνπ STEM.  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη: Τπάξρεη κηα κηθξή θνηλόηεηα ε νπνία παξάγεη θαηλνύξην πιηθό αιιά 

είλαη πεξηνξηζκέλν. 

Πξνζηηόηεηα ην Site: ην site ηεο εηαηξίαο ππάξρεη πιηθό ην νπνίν ζα πξέπεη λα αγνξάζεη ν 

ρξήζηεο θαη δελ πξνζθέξεη πνιύ ειεύζεξν πιηθό. 
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Makeblock mBot 

 

Εηθόλα 13: Πιαηθόξκα mBot (https://bestbabykit.com/wp-content/uploads/2019/03/mBot.jpg) 

Σηκή πιαηθόξκαο: 100 € 

Ζιηθηαθόο ζηόρνο:            8+ 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 ύλδεζε κέζσ Bluetooth 

 Τπεξερεηηθόο Αηζζεηήξαο  

 Αηζζεηήξαο Αθνινπζνύζεο Γξακκηθήο Πνξείαο 

 Ζ Κεληξηθή Πιαθέηα Διέγρνπ πεξηιακβάλεη: Αηζζεηήξαο Φσηόο, 

Τπεξηώδεο Αθηηλνβνιίαο Κνπκπί Buzzer θαη RGB LED 

 Σέζζεξεηο Πόξηεο (Ports) επέθηαζεο 

 πκβαηό κε άιια ηνπβιάθηα ρηηζίκαηνο 

  πκβαηό κε 300+ άιια θνκκάηηα ηεο πιαηθόξκαο Maker‟s Platform  

  Έιεγρόο κέζσ ηειερεηξηζηήξηνπ

 

Εηθόλα 14 Χαξαθηεξηζηηθά mBot (https://www.makeblock.com/steam-kits/mbot) 



24 

Πεξηγξαθή 

Σν ξνκπόη mBot είλαη κηα πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM, ε νπνία απεπζύλεηαη ζε παηδηά άλσ 

ησλ 8+ εηώλ. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα κάζνπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ κε απιό θαη 

δηαζθεδαζηηθό ηξόπν. Σν mBot θαηαζθεπάδεηαη εύθνια κε ηε βνήζεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ 

θαηζαβηδηνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη λα ην 

πξνγξακκαηίδεη ακέζσο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αιιά ην εγρεηξίδην έρεη θάπνηεο αζάθεηεο όπσο 

γηα παξάδεηγκα όηη ην θαηζαβίδη έρεη δύν όςεηο γηα ηνπο δύν δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο βίδαο.  Σν 

mBot πεξηιακβάλεη θάπνηα βαζηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο νη 

ξνκπνηηθέο πιαηθόξκεο κε εθπαηδεπηηθό ζθνπό, όπσο ην λα απνθεύγεη εκπόδηα ή ην λα 

αθνινπζάεη κηα γξακκή, θάλνληαο ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα γξακκηθήο πνξείαο. Σν δπλαηό ζηνηρείν 

ηνπ mBot είλαη όηη κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί, όρη κόλν κέζσ Block programming , άιια 

απεπζείαο κέζσ ηνπ ειεγθηή arduino πνπ έρεη [51] [52]. Απηό, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

πην πεξίπινθσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία κπνξεί λα πεξηόξηδε ε ρξήζε κόλν 

ηνπ block programming. Σν δπλαηόηεξν ηνπ ζηνηρείν όκσο, είλαη όηη κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί 

ηαπηόρξνλα θαη ζηηο δύν γιώζζεο, δειαδή λα πξνγξακκαηίδεη ν ρξήζηεο ζε Block Programming 

θαη λα βιέπεη δίπια ζην πξόγξακκα ηνπ, πσο ζα ήηαλ ν ζπγθεθξηκέλνο θώδηθαο ζην Arduino θαη 

αληίζηξνθα [53] [54]. 

Γπλαηόηεηεο:  

Δθαξκνγή / APP 

Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ν 

θαηαζθεπαζηήο ζην mBot, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

ζπλδέζεη ην  mBot κε ην θηλεηό ή ην tablet κε Bluetooth [53]. 

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο 

Σν mBot όπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη κηα ζεηξά από πξνγξάκκαηα, από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηα  

νπνία πεξηιακβάλνπλ :  

 Απνθπγή εκπνδίσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ππεξερεηηθνύ αηζζεηήξα.  

 Σν λα αθνινπζεί κηα γξακκή θάλνληαο ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα αθνινπζνύζεο γξακκηθήο 

πνξείαο. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηειεθαηεπζπλόκελν, κε ηελ ρξήζε ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ 

πνπ εκπεξηέρεηαη κέζα ζην παθέην ή κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 

 Μπνξεί ν ρξήζηεο λα παίμεη κνπζηθή κέζσ ηεο εθαξκνγήο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Buzzer 

ηνπ mBot. 

 Μπνξεί ν ρξήζηεο λα ζρεδηάζεη, ρσξίο ηε ρξήζε θώδηθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηάθνξεο 

δηαδξνκέο πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη ην mBot.  
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Block Programming 

Ζ πιαηθόξκα mBot δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα 

πξνγξακκαηίζεη ζε κνξθή Block Programming,Δηθόλα 15: 

Παξάδεηγκα Block Programming (http://www.mblock.cc/wp-

content/uploads/2017/11/17.png) θάηη ην νπνίν είλαη πνιύ ζεηηθό 

κηαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη 

θαηάιιειε γηα κηθξέο ειηθίεο πνπ θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα 

ζην θόζκν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο ξνκπνηηθήο [53] [55]. 

Arduino/Scratch Programming 

Σν mBot δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνγξακκαηηζηεί, είηε κε 

απεπζείαο θώδηθα κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ arduino είηε κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ mBot. 

ε αληίζεζε κε άιια πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ ην mBot δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ 

ρξήζηε λα γξάθεη παξάιιεια ηνλ Scratch θαη C θώδηθα,Δηθόλα 16: Παξάδεηγκα Arduino/Scratch 

Programminghttp://robotsandphysicalcomputing.blogspot.com/2015/07/mbots-graphical-

programming-and-arduino.html θάηη ην νπνίν κπνξεί λα θαλεί πνιύ ρξήζηκν εηδηθά γηα θάπνηνλ 

πνπ ζέιεη λα θάλεη ηα πξώηα ηνπ βήκαηα ζηνλ ρώξν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ έρνληαο κηα 

απεηθόληζε ηνπ θώδηθα ζε κηα πην απιή κνξθή. Δπίζεο, έλα αθόκα δπλαηό ζεκείν ηεο 

πιαηθόξκαο Makeblock είλαη όηη ν επεμεξγαζηήο Arduino είλαη open-source, γεγνλόο ην νπνίν 

δίλεη ζηελ πιαηθόξκα κεγάιε πνηθηιία ζηηο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

[54] [55]. 

 

Εηθόλα 16: Παξάδεηγκα Arduino/Scratch 

Programminghttp://robotsandphysicalcomputing.blogspot.com/2015/07/mbots-graphical-programming-and-
arduino.html 

  

Εηθόλα 15: Παξάδεηγκα Block 
Programming 
(http://www.mblock.cc/wp-
content/uploads/2017/11/17.pn
g) 
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πκπέξαζκα: 

πλνςίδνληαο, ην mBot είλαη κηα θαιή θαη νηθνλνκηθή πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM γηα 

ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ξνκπνηηθή. 

Υξεζηκνπνηώληαο ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ Scratch θαη Block programming έλαο άπεηξνο 

ρξήζηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη λα εμνηθεηώλεηαη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηελ ινγηθή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ κηα ξνκπνηηθήο πιαηθόξκαο. Ζ δπλαηόηεηα ηνπ mBot λα 

πξνγξακκαηηζηεί ζε Scratch θαη λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ζε C++, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ open-source θύζε ηνπ επεμεξγαζηή Arduino, είλαη ην κεγαιύηεξν 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο πιαηθόξκαο [55] [54] [56]. 

Μεξηθά από ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο όκσο, είλαη όηη εκθαλίδεη αξθεηά πξνβιήκαηα θαηά 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο. Υξεηάδεηαη θαιώδην γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηνλ ππνινγηζηή θαη δελ 

πξνζθέξεη θάπνηα αλώηεξε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ από ηελ C++ (όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ 

Python). Σέινο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα αγνξάζεη πεξεηαίξσ εμαξηήκαηα αλ ζέιεη λα επεθηείλεη 

ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ mBot [57]. 

Αμηνιόγεζε: 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη ε πιαηθόξκα mBot βαζκνινγείηαη σο [55] [53] 

[54] [58] [57]: 

Σηκή: Πνιύ θαιή γη‟ απηά πνπ πξνζθέξεη αθνύ είλαη κεηαμύ ησλ 50€ - 150€. 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε: Τπάξρεη εγρεηξίδην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κέζα ζην θνπηί θαζώο 

θαη βίληεν ζην site ηεο εηαηξίαο. Σα βίληεν απηά, έρνπλ εμαηξεηηθή πνηόηεηα αιιά δελ 

αλαπαξηζηώληαη ζε κνξθή εγρεηξίδηνπ. 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη: Οη νδεγίεο θαηαζθεπήο ηνπ mBot είλαη ζαθείο θαη 

απιέο αιιά ην πέξαζκα πξνγξακκάησλ από ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ επεμεξγαζηή Arduino 

παξνπζηάδεη κεξηθέο θνξέο πξνβιήκαηα.  

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη: ηελ εθαξκνγή ηνπ mBot ππάξρνπλ project θαη πξνθιήζεηο 

θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο γηα αξράξηνπο θαη έκπεηξνπο ρξήζηεο. 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κάζεη λα πξνγξακκαηίδεη ζηηο γιώζζεο Block, 

Scratch θαη C++. 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο: Πξνζθέξεη πνιπάξηζκα project θαη πξνθιήζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

δπλαηόηεηα λα πξνγξακκαηίδεη ν ρξήζηεο παξάιιεια ζε Scratch θαη C++ θαη ηελ open-source 

θύζε ηνπ Arduino. 

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη: Ζ εηαηξία παξέρεη πνιύ πιηθό γηα ηελ πιαηθόξκα ηεο.  

Πξνζηηόηεηα ην Site: Δίλαη ζρεηηθά εύθνιε ε εύξεζε πιεξνθνξηώλ ζην site ηνπ mBot. 
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Evo Educator Entry Kit – OzoBot 

 

Εηθόλα 17: Πιαηθόξκα OzoBot 

Σηκή πιαηθόξκαο: 110 € 

Ζιηθηαθόο ζηόρνο:            5+ 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

 ύλδεζε κέζσ Bluetooth®Δηθόλα 17: Πιαηθόξκα OzoBot Smart , εκβέιεηα έσο 9 κέηξα 

 Αηζζεηήξαο Απόζηαζεο (4), δύν κπξνζηά θαη δύν πίζσ 

 Οπηηθνύο Αηζζεηήξεο 

 Ζρείν 

 Λακπάθηα LED (7), 

 Πνιπαλζξαθηθό (Polycarbonate) Πεξίβιεκα  

 

Εηθόλα 18: Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ Evo 
(https://cdn.shopify.com/s/files/1/1059/8266/products/Evo_Educator_Entry_Kit_720x.png?v=1562874166) 



29 

Πεξηγξαθή: 

Σν ξνκπόη OzoBot / Evo είλαη κηα πιαηθόξκα ε νπνία απεπζύλεηαη ζε παηδηά άλσ ησλ 5+ εηώλ. 

Έξρεηαη πξνγξακκαηηζκέλν κε κηα πιεζώξα εθαξκνγώλ θαη „θόιπσλ‟ γηα παηδία κηθξήο ειηθίαο 

, παξαδείγκαηνο ράξε ην λα αθνινπζά έλα αληηθείκελν όπσο έλα δάρηπιν. Όκσο δελ πεξηνξίδεηαη 

κόλν ζε απηά ,αθνύ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί λα θάλεη αξθεηά πνιύπινθεο δηεξγαζίεο [59]. 

Γπλαηόηεηεο:  

Δθαξκνγή / APP 

Αξρηθά, γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Evo, ζα πξέπεη λα 

θαηεβάζεη θαη λα θάλεη εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί λα δεη ηηο ξπζκίζεηο 

θαη ην ινγηζκηθό ηνπ. Ζ εθαξκνγή έρεη δηάθνξεο πξνθιήζεηο πνπ κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ 

κέζσ ηνπ Evo, νη νπνίεο δίλνπλ πόληνπο γηα λα μεθιεηδσζνύλ θαηλνύξηα αληηθείκελα ζε απηήλ. 

Δπηπιένλ, δίλεη θαη άιιεο δπλαηόηεηεο όπσο ε νδήγεζε ηνπ Evo ζαλ ηειεθαηεπζπλόκελν. Σέινο, 

πεξηέρεη θαηλνύξηεο ηδέεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ επηπιένλ πιηθό [59] [60]. 

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο 

Σν ξνκπόη πεξηέρεη θάπνηα πξνγξάκκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ, κε ηα νπνία κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα μεθηλήζεη λα πεηξακαηίδεηαη θαηεπζείαλ κεηά ηελ αγνξά ηνπ. Μεξηθά από απηά είλαη 

[61]: 

1. Σν Evo κπνξεί λα αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δαρηύινπ, ή νπνηνπδήπνηε 

αληηθεηκέλνπ ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ηνπ. 

2. Οη ρξήζηεο, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Evo γηα λα παίμνπλ „κνπζηθή‟ κέζσ ησλ 

ηεζζάξσλ αηζζεηήξσλ απόζηαζεο ηνπ. 

3. Υξεζηκνπνηώληαο πάιη ην αλζξώπηλν ρέξη ή θάπνην άιιν αληηθείκελν, νη ρξήζηεο 

κπνξνύλ λα θάλνπλ ην Evo λα πξνζπαζεί λα μεθύγεη καθξηά ηνπο.    

Αθνινύζα ηελ Γξακκή 

Σν  Evo κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί έηζη ώζηε λα αθνινπζεί κηα γξακκή ηελ νπνία θηηάρλεη ην 

άηνκν, κε ηνπο καξθαδόξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην παθέην. Απηή ε γξακκή κπνξεί λα είλαη όζν 

πεξίπινθε επηζπκεί ν ρξήζηεο. Μπνξεί δειαδή, λα θηηάμεη δηαδξνκέο κε ηε κνξθή δξόκσλ ή 

ιαβπξίλζσλ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα, λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γηα λα 

δώζεη δηαθνξεηηθέο εληνιέο, κέζσ απηώλ  ζην Evo , ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδπαζκό 

ρξσκάησλ , όπσο θόθθηλν-πξάζηλν-θόθθηλν-πξάζηλν δίλεη 

ηελ εληνιή „ηπθώλα‟ ζην Evo ην νπνίν θάλεη ηξεηο 

θύθινπο. ην Site ηεο εηαηξίαο ππάξρνπλ όινη νη θσδηθνί 

ρξσκάησλ [62]. 

  

Εηθόλα 20: Παξάδεηγκα Ρνπηίλαο 
αθνινπζίαο γξακκήο 
(https://ozobot.com/play/construction-
kit-games) 

Εηθόλα 19: Παξάδεηγκα 

Ρνπηίλαο αθνινπζίαο γξακκήο 
https://portal.ozobot.com/less
ons/detail/ozobot-workshop-3 



30 

OzoBlockly 

Σν πξώην ζηάδην έλαξμεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Evo είλαη κέζσ ηνπ OzoBlockly ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην site ozoblockly.com θαη δίλεη πξόζβαζε ζην ρξήζηε ζε έλα block programming 

πεξηβάιινλ. Δθεί βξίζθνληαη 

όινη νη απαξαίηεηνη πόξνη γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Evo. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ην 

πξόγξακκα, κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν απινί 

θαη εύρξεζηνη ηξόπνη γηα λα 

πεξαζηεί ην πξόγξακκα πνπ 

κόιηο γξάθηεθε ζην Evo.    

Ο πξώηνο είλαη κέζσ ηεο ίδηαο 

ηεο εθαξκνγήο, ελώ είλαη 

ζπλδεδεκέλν ην Evo. Ο δεύηεξνο είλαη απεπζείαο κέζσ ηεο νζόλεο,  κέζσ ησλ νπηηθώλ 

αηζζεηήξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ Evo [60] [62]. 

πκπέξαζκα: 

Ζ πιαηθόξκα Evo έρεη αξθεηά θαιά ζηνηρεία, όπσο ην πόζν θαινθηηαγκέλε είλαη, ην γεγνλόο όηη 

είλαη αλζεθηηθή ζε πηώζεηο θαη ρηππήκαηα, παξ  ́όηη  κηιάκε γηα κηα ξνκπνηηθή πιαηθόξκα. 

Δπίζεο, κέζα ζηα ζεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλόο όηη είλαη έηνηκε από ηελ ζπζθεπαζία ηεο γηα 

ρξήζε θαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε θάπνηεο βαζηθέο ξνπηίλεο. 

Παξά ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ε πιαηθόξκα  Evo, κπνξεί λα δηαθξηζεί θαη έλα 

αξλεηηθό. Δθηόο από ην Block Programming πνπ έρνπλ όιεο νη πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο πνπ 

απεπζύλνληαη ζε παηδηά ζε κηθξέο ειηθίεο, δελ πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ ζην θνκκάηη εμέιημεο 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, θάηη ην νπνίν παξέρνπλ άιιεο πιαηθόξκεο ζε πην ρακειέο ηηκέο.  

Δλ θαηαθιείδη, ε πιαηθόξκα Evo απεπζύλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ επηζπκνύλ κηα εύρξεζηε 

πιαηθόξκα, πνπ δελ ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία, θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε. Δπηπιένλ, είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε γηα ρξήζηεο πνπ ε ηηκή δελ είλαη βαζηθό θξηηήξην αγνξάο, παξά ηελ έιιεηςε 

ηεο δπλαηόηεηαο λα πξνγξακκαηηζηεί κε θώδηθα όπσο C++ ή Python. Σέινο, είλαη γηα όζνπο 

ρξεηάδνληαη κία αλζεθηηθή πιαηθόξκα ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο. 

  

  

Εηθόλα 21: Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ OzoBlockly 
(https://www.mentis.co.nz/media/wysiwyg/Electronics/Robotics/Ozobot/O
zoBlockly_LR.jpg) 
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Αμηνιόγεζε: 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ε πιαηθόξκα Evo βαζκνινγείηαη σο 

[61] [60]: 

Σηκή:  Ζ ηηκή ηνπ είλαη πνιύ θαιή αθνύ είλαη θνληά ζηα 150€. 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε:  Σν εγρεηξίδην έρεη πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα λα 

πξέπεη ν ρξήζηεο λα θαηεβάζεη ηελ εθαξκνγή γηα λα μεθηλήζεη. Παξ  ́όια απηά, παξέρεηαη 

βαζηθό πιηθό, όπσο θνκκάηηα δηαδξνκήο θαη καξθαδόξνη ώζηε λα μεθηλήζεη ν ρξήζηεο. 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη: Σν Evo είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ηελ αξρή θαη ην 

πέξαζκα πξνγξακκάησλ ζε απηό δελ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Γελ είλαη όκσο πνιύ αλζεθηηθό. 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη: ηελ εθαξκνγή θαη ζην site ηεο εηαηξίαο ππάξρεη αξθεηό πιηθό γηα λα 

μεθηλήζεη ν ρξήζηεο λα εμνηθεηώλεηε κε ην Evo. 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο:  Οη γλώζεηο πνπ πξνζθέξεη ην Evo πεξηνξίδνληαη ζε απιέο εθαξκνγέο 

όπσο ην λα αθνινπζά κηα γξακκή θαη Block πξνγξακκαηηζκό. 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο:  Γελ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζε έκπεηξνπο ρξήζηεο. 

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη: Ζ εηαηξία έρεη πνιιέο δηαδξνκέο πνπ κπνξεί λα εθηππώζεη ν ρξήζηεο 

θαη λα βάιεη ην Evo λα „ηξέμεη‟ ζε απηέο, όπσο επίζεο αξθεηέο δεκηνπξγίεο από άιινπο ρξήζηεο. 

Πξνζηηόηεηα ην Site: ην site ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα θαη καζήκαηα. 

Κύξηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο  

Σηκή 
 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε 
 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο 
 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο 
 

  

Σειηθή Βαζκνινγία 
 

Bonus Πόληνη  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη 
 

Πξνζηηόηεηα ην Site 
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THYMIO II 

 

Εηθόλα 22 Πιαηθόξκα Thymio II:https://www.generationrobots.com/en/401213-mobile-robot-thymio-2.html 

 

Σηκή πιαηθόξκαο: 139€ 

Ζιηθηαθόο ζηόρνο:            6+ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

 Μπαηαξία: Li-Po Battery: 3.7 V, 1,500 m Ah 

 Απηνλνκία πάλσ από δύν ώξεο 

 Μέγηζηε ηαρύηεηα: 14 cm/s 

 Σν Thymio Suite κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ινγηζκηθό: Linux,  Mac OS θαη Windows 

 9 Αηζζεηήξεο Τπεξύζξσλ 

 5 Πιήθηξα αθήο 

 Δπηηαρπλζηόκεηξν ηξηώλ αμόλσλ 

 Θεξκόκεηξν 

 Αηζζεηήξαο ππεξύζξσλ γηα ην ρεηξηζηήξην 

 39 LED 

 Μηθξόθσλν 

 Γύν DC θηλεηήξεο 



33 

 

Εηθόλα 23 Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ Thymio II: https://www.robot-advance.com/EN/art-thymio-1194.htm 

Πεξηγξαθή: 

Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ Thymio II είλαη λα παξέρεη έλα ξνκπόη ζε έλα επξύ θνηλό, λα θάλεη 

ηελ εμεξεύλεζε ηεο ηερλνινγίαο πξνζηηή ζε όινπο θαη λα επηηξέςεη ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Γη 'απηό ην Thymio II είλαη πιήξσο Open-

Source θαη ζε επίπεδν πιηθνύ θαη ζε επίπεδν ινγηζκηθνύ. Αλαπηύρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Διβεηηθό Οκνζπνλδηαθό Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο ζηε Λσδάλε (EPFL) θαη ηελ Καληνληθή ρνιή 

Σέρλεο ηεο Λσδάλεο (écal). ηόρνο ηνπο είλαη λα παξέρνπλ έλα εθπαηδεπηηθό θηλεηό ξνκπόη ζε 

ρακειή ηηκή. Σν ξνκπόη Thymio II είλαη εύθνιν ζην ρεηξηζκό, ράξε ζην κηθξό ηνπ κέγεζνο θαη 

ην βάξνο ηνπ θαη είλαη πνιύ ειθπζηηθό ράξε ζηα ρσξεηηθά ηνπ θνπκπηά θαη ζηα ρξσκαηηζηά led. 

Πεξηέρεη πνιινύο αηζζεηήξεο (κηθξόθσλν, δέθηεο ππεξύζξσλ, ζεξκνθξαζία, εγγύηεηα, 

επηηαρπλζηόκεηξν 3 αμόλσλ, αηζζεηήξεο γείσζεο γηα αθνινπζία γξακκήο), ελεξγνπνηεηέο 

(θηλεηήξεο, ερεία, LED) θαη ζπλδεζηκόηεηα (USB, θάξηα κλήκεο). Δπίζεο, κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

πξνζζέζεη έλα ζηπιό ζην ξνκπόη θαη λα ην πξνγξακκαηίζεη ώζηε λα δεκηνπξγεί ζρέδηα. Σέινο, 

είλαη ζπκβαηό κε ηα ηνπβιάθηα Lego, πξάγκα πνπ δίλεη ζηελ πιαηθόξκα κεγάιε επειημία ζηνλ 

αξηζκό ησλ εθαξκνγώλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί [63] [64]. 
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Γπλαηόηεηεο:  

Οη δπλαηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο ξνκπνηηθήο Thymio ΗΗ ρσξίδνληαη ζε ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο 

κε βάζε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηνπο θαη ηελ γλώζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν ρξήζηεο γηα λα κπνξέζεη 

λα απνδώζεη ζε απηέο. 

1. Ζ πξώηε θαηεγνξία είλαη θαη ε πην βαζηθή θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Σν Thymio ΗΗ έρεη έμη δηαθνξεηηθέο «ζπκπεξηθνξέο» κε ηελ θάζε κηα λα 

έρεη κνλαδηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ρξσκαηηζκνύο γηα λα μερσξίδνπλ.  

 

2. Σν Thymio ΗΗ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ζπλδένληαο ην κε έλαλ ππνινγηζηή από ηνλ 

ρξήζηε κέζσ ηνπ:   

 

 Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch 

 Blocky πξνγξακκαηηζκνύ 

 Μέζσ text κε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Aseba 

 

3. Υάξε ζηελ δπλαηόηεηα ηνπ Thymio ΗΗ λα πξνζαξκόζεη 

ηνπβιάθηα θαη άιια εμαξηήκαηα Lego, κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

πεηξακαηηζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη δηθέο ηνπ κνλαδηθέο 

θαηαζθεπέο. Μπνξεί επίζεο λα ην κεηαηξέςεη κε ηελ βνήζεηα 

πιηθνύ ηεο εηαηξίαο ζε δηάθνξεο θαηαζθεπέο, όπσο δώα, 

θαληάζκαηα ή ηππόηεο. Δηθόλα 24 Παξάδεηγκα κε ηππόηε: 

http://wiki.thymio.org/creations-en:thymio-the-knight  

 

Δθαξκνγή / APP 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Thymio II κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε πεξηβάιινλ Linux,  Mac OS θαη 

Windows άιια θαη ζε IOS (iPad) ή smart ζπζθεπέο όπσο θηλεηό/ tablet. Ζ πιαηθόξκα κπνξεί λα 

ειεγρζεί κέζν ηεο εθαξκνγήο θαη είλαη απαξαίηεηε γηα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα ηελ 

πξνγξακκαηίζεη κε ηνλ δηθό ηνπ θώδηθα. 

 

Εηθόλα 25 Πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο: https://apkpure.com/thymio-vpl-mobile-preview-
unsupported/org.mobsya.thymiovpl2 

  

Εηθόλα 24 Παξάδεηγκα κε ηππόηε: 
http://wiki.thymio.org/creations-en:thymio-
the-knight 
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Βαςικέσ Λειτουργίεσ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε νη ιεηηνπξγίεο ηεο  πιαηθόξκαο STEM Thymio II ρσξίδνληαη ζε ηξείο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

1. Σσμπεριυορές 

Σν Thymio έρεη έμη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα πάξεη, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνύλ ζε έλα δηαθνξεηηθό ρξώκα ε θάζε κηα θαη αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη ην ξνκπόη. 

 Φηιηθή (πξάζηλν ρξώκα) : Σνπνζεηεί ν ρξήζηεο ην ρέξη ηνπ ή θάπνην 

αληηθείκελν ζε απόζηαζε 20 εθαηνζηώλ (cm) κπξνζηά από ηνλ αηζζεηήξα. 

ηε ζπλέρεηα πιεζηάδεη ην ρέξη ηνπ πξνο ηνλ αηζζεηήξα θαη όηαλ ην 

εληνπίζεη ζα αξρίζεη λα θηλείηε κπξνζηά. Αλ πιεζηάζεη ην ρέξη ηνπ ν 

ρξήζηεο πξνο ην Thymio απηό θάλεη πίζσ, αλ αιιάμεη ηελ ζέζε ηνπ ρεξηνύ 

ηνπ, ην Thymio ζα γπξίζεη πξνο ηελ κεξηά πνπ θηλήζεθε ην ρέξη ηνπ ρξήζηε. 

Σέινο αλ θηάζεη ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ, εθείλν ζα ζηακαηήζεη απηόκαηα.  

 

Εηθόλα 26 πκπεξηθνξέο ηνπ Thymio II: https://www.thymio.org/basic-behaviours/ 

 Δμεξεπλεηήο (πνξηνθαιί ρξώκα): Σν Thymio θηλείηαη κπξνζηά θαη 

απνθεύγεη εκπόδηα. Αλ εληνπίζεη εκπόδην κπξνζηά ζα θηλεζεί πξνο ηα πίζσ. 

Αλ εληνπίζεη έλα εκπόδην δεμηά ή αξηζηεξά , ζα θηλεζεί πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεύζπλζε έσο λα κελ ην εληνπίδεη πιένλ θαη ζπλερίδεη λα θηλείηαη 

κπξνζηά. Αλ θηάζεη ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ, απηό ζα ζηακαηήζεη 

απηόκαηα. Με ηα πιήθηξα αθήο ηνπ Thymio, κπνξεί ν ρξήζηεο λα ειέγμεη 

ηελ ηαρύηεηα πνπ θηλείηαη ην ξνκπόη ή λα ην θάλεη λα θηλεζεί αλάπνδα. Όηαλ 

θηλείηαη αλάπνδα, ζα ζπλερίζεη λα απνθεύγεη εκπόδηα κε ηνπο πίζσ 

αηζζεηήξεο ηνπ.  

 

Εηθόλα 27 πκπεξηθνξέο ηνπ Thymio II: https://www.thymio.org/basic-behaviours/ 
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 Πξνζεθηηθόο (κπιε ρξώκα): Σν Thymio αληαπνθξίλεηαη  ζε παιακάθηα: 

o  Έλα παιακάθη: Άκα ην ξνκπόη θηλείηαη πξνο ηα κπξνζηά κε έλα 

παιακάθη ζα αξρίζεη λα ζηξίβεη δεμηά ή ζα θηλεζεί επζεία αλ ζηξίβεη 

. Έλα θίηξηλνο θύθινο Led ζα είλαη αλακκέλνο. 

o Γύν παιακάθηα: Σν ξνκπόη μεθηλά λα θηλείηαη αλ είλαη αθίλεην θαη 

ζηακαηά αλ θηλείηαη. Σξείο θίηξηλνη θύθινη Led ζα είλαη αλακκέλνη. 

o Σξία παιακάθηα: Σν Thymio ζα αξρίζεη λα θάλεη θύθιν κπξνο ηελ 

θνξά ηνπ ξνινγηνύ. Πέληε θίηξηλνη θύθινη Led ζα είλαη αλακκέλνη. 

 

Εηθόλα 28 πκπεξηθνξέο ηνπ Thymio II: https://www.thymio.org/basic-behaviours/ 

 

 Σξνκαγκέλν (θόθθηλν ρξώκα): Υηππώληαο απαιά ην Thymio, απηό ζα 

βγάιεη έλα ήρν ζαλ ηηηίβηζκα. Αλ εληνπίζεη θάπνην αληηθείκελν, ην ξνκπόη 

ζα ζηξίςεη λα ην απνθύγεη θαη ζα ηηηηβίζεη. Δπίζεο αλ θηάζεη ζηελ άθξε ηνπ 

ηξαπεδηνύ, ζα ζηακαηήζεη. Αλ ην αθνπκπήζεη ν ρξήζηεο πιαγηαζηά, ην 

Thymio ζα αλάςεη ην θίηξηλό Led πνπ είλαη πην θνληά ζην έδαθνο. 

 

Εηθόλα 29 πκπεξηθνξέο ηνπ Thymio II: https://www.thymio.org/basic-behaviours/ 
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 Δξεπλεηήο (γαιάδην ρξώκα): Σν Thymio αθνινπζεί κηα καύξε γξακκή. Αλ 

ε γξακκή είλαη θπθιηθή, ηόηε απηό ζα ην αθνινπζεί επ‟ αόξηζην. Αλ  ε 

γξακκή ηειεηώζεη ην ξνκπόη ζα ηξίμεη γηα λα βξεη ηελ γξακκή, αλ  ηελ βξεη 

ζα ζπλερίζεη λα ηελ αθνινπζεί. 

 

Εηθόλα 30 πκπεξηθνξέο ηνπ Thymio II: https://www.thymio.org/basic-behaviours/ 

 Τπάθνπνο (κνβ ρξώκα): Σν Thymio αληαπνθξίλεηαη ζηα θνπκπηά πνπ έρεη 

επάλσ ηνπ ή ζην ρεηξηζηήξην ηνπ. Σα θνπκπηά, κπξνζηά θαη πίζσ , απμάλνπλ 

θαη ειαηηώλνπλ ηελ ηαρύηεηα ηνπ ξνκπόη αληίζηνηρα, ελώ ηα δεμηά θαη 

αξηζηεξά ην θάλνπλ λα ζηξίςεη. 

 

 

Εηθόλα 31 πκπεξηθνξέο ηνπ Thymio II: https://www.thymio.org/basic-behaviours/ 
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2. Πξνγξακκαηηζκόο 

Σν Thymio κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κέζσ ππνινγηζηή ή θάπνηαο smart ζπζθεπήο 

κε ηξείο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο:  

o Scratch προγραμματισμό, κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα μεθηλήζεη λα 

εμνηθεηώλεηαη θάπνηνο ρξήζηεο κε ηελ πιαηθόξκα Thymio ή λα θάλεη ηα 

πξώηα ηνπ βήκαηα. Σν πεξηβάιινλ είλαη θηηαγκέλν, έηζη ώζηε λα είλαη 

θηιηθό θαη πξνο άπεηξνπο θαη έκπεηξνπο ρξήζηεο. 

 

 

Εηθόλα 32 Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Scratch: https://www.thymio.org/program/scratch/ 

o Block προγραμματισμό, ν νπνίνο είλαη ρξήζηκνο γηα ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

κεξηθέο γλώζεηο ζην ρώξν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ αιιά ζέινπλ λα 

εμαζθεζνύλ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ απείζεηα „κεηάθξαζε‟ ησλ block 

ηνπ θώδηθά ζε πξνγξακκαηηζκό κε θείκελν (text ) γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπ 

ρξήζηε ζε κνξθέο πξνγξακκαηηζκνύ ρσξίο νπηηθά βνεζήκαηα.  

o  

 

Εηθόλα 33 Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Blocky: http://wiki.thymio.org/en:blocklyprogramming 
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o Προγραμματισμός με κείμενο (Text), ρξεζηκνπνηώληαο ηελ γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Aseba text language κπνξεί ν ρξήζηεο λα μεθηλήζεη λα 

πξνγξακκαηίδεη ην Thymio ε νπνία ζα ηνπ δώζεη κεγαιύηεξε ειεπζεξία ζην 

πσο ζα πξνγξακκαηίζεη θαη ην ηη ζα θάλεη ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα. 

 

 

Εηθόλα 34 Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Κεηκέλνπ (Text): https://www.thymio.org/program/aseba/ 

 

3. Γεκηνπξγία 

Ζ πιαηθόξκα STEM Thymio II κπνξεί όκσο λα ηξνπνπνηεζεί κε ηελ βνήζεηα 

θνκκαηηώλ Lego. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα κεηαηξέπεη ην Thymio ζε έλα ξνκπόη 

ην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία εθαξκνγώλ θαη 

πξνθιήζεσλ αθνύ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαηαζθεπαζηηθά ζε όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε. ε ζπλδπαζκό κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ινγηζκηθώλ ηνπ, 

ην Thymio ΗΗ δελ πεξηνξίδεη ηελ θαληαζία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ ρξήζηε.  

 

 

Εηθόλα 35 Πιαηθόξκα Thymio II ζε ζπλδπαζκό κε Lego: https://www.thymio.org/creations/ 
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πκπέξαζκα: 

Ζ ξνκπνηηθή πιαηθόξκα STEM Thymio II είλαη κηα από ηηο πην εύρξεζηεο, θαινθηηαγκέλεο θαη 

πξνζηηέο πιαηθόξκεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά [65]. Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη 

πνιύ εύρξεζην ιόγσ ηεο ρξήζεο εηθνληθώλ βνεζεκάησλ [66]. Σα βαζηθά ζεηηθά ηνπ Thymio II 

απνηεινύλ ηα εμήο:  Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν γηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απιέο δξαζηεξηόηεηεο  έηζη ώζηε λα ελζαξξύλεη ηνπο λεόηεξνπο 

ρξήζηεο, θαζώο θαη πεξίπινθεο δξαζηεξηόηεηεο αλάινγα ηνλ ρξήζηε. Δπηπιένλ, παξέρεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ειέγρνπ πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο-ζηόρνπο, δίλεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηελ αίζζεζε όηη έκαζαλ θάηη ρξήζηκν θαη ηέινο απεπζύλεηαη ζε έλα επξύ θάζκα ειηθηώλ 

θαη ζηα δύν θύια [67]. 

Αμηνιόγεζε: 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ε πιαηθόξκα Thymio ΗΗ βαζκνινγείηαη σο: 

Σηκή:  Ζ ηηκή ηνπ είλαη άξηζηε ζε ζπλδπαζκό κε ην ηη πξνζθέξεη. 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε:  Πνιύ θαιή επεμήγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ από ην site ηεο 

εηαηξίαο θαη από ηξίηεο πεγέο. 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη: Ζ πιαηθόξκα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλε θαη ε 

επηθνηλσλία κε ππνινγηζηή ή smart ζπζθεπή γίλεηαη πνιύ εύθνια. 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη: Τπάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο από ηελ εηαηξία, κε 

δηάθνξεο πξνθιήζεηο γηα λα γίλεη ην μεθίλεκα ηεο εθκάζεζεο εύθνιν θαη θαηαλνεηό. 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο:  Μέζσ απηήο ηεο πιαηθόξκαο STEM κπνξεί ν ρξήζηεο λα κάζεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ εύθνια θαη απιά, έρνληαο ηελ δπλαηόηεηα λα πξνρσξήζεη 

ζε όιν θαη πην πεξίπινθά πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ.  

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο:  Σν πην πεξίπινθό ινγηζκηθό, πξνγξακκαηηζκόο θεηκέλνπ (text) , ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ Thymio II λα πξνζαξκόδεηε κε ηελ βνήζεηα θνκκαηηώλ Lego 

δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ρσξίο θξαγκνύο. Δπίζεο έλα πνιύ κεγάιν 

ζεηηθό είλαη ή Open-Source θύζε ηνπ. 

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη: Ζ θνηλόηεηα ηνπ Thymio είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθή. 

Πξνζηηόηεηα ην Site: ην site ηεο εηαηξίαο ππάξρεη πάξα πνιύ πιηθό, κε ζθνπό ηελ 

δηεπθόιπλζε θαη ηελ εθκάζεζε ηεο πιαηθόξκαο. 
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Κύξηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο  

Σηκή 
 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε 
 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο 
 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο 
 

  

Σειηθή Βαζκνινγία 
 

Bonus Πόληνη  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη 
 

Πξνζηηόηεηα ην Site 
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Lego WeDo 2.0 

 

Εηθόλα 36 Παθέην Πιαηθόξκαο Lego WeDo 2.0 (https://educational.lego.com/en-us/elementary/shop/wedo-2 ) 

Σηκή πιαηθόξκαο: 190 € 

Ζιηθηαθόο ζηόρνο:            7-9+ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

 

 Lego USB Hub: 

Δμάξηεκα ζην νπνίν ζπλδέεηαη ην θαιώδην USB θαη 

επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ θαηαζθεπήο θαη 

ππνινγηζηή.  

 

 Lego Motor (θηλεηήξαο): 

Ο θηλεηήξαο ηεο θαηαζθεπήο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θηλεί ηα 

κεραληθά ηνπ κέιε. 

 

 Lego Motion Sensor: 

Αηζζεηήξαο θίλεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό αληηθεηκέλσλ. 

 

 Lego Tilt Sensor: 

Αηζζεηήξαο Κιίζεο εληνπίδεη ηελ αιιαγήο ζηε θιίζε ηνπ 

εδάθνπο. 

Εηθόλα 2: Lego USB Hub (https://le-
www-live-s.legocdn.com) 

Εηθόλα 3: Lego Motor 
((http://www.mooreed.com.au/) 

Εηθόλα 4 Lego Motion Sensor 
(https://grobotronics.com) 

Εηθόλα 5 Lego Tilt Sensor 
(https://www.robot-advance.com) 
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 Σνπβιάθηα: 

ΣνLego WeDo 2.0 απνηειείηαη από 280 δηαθνξεηηθά θνκκάηηα 

 Πεξηγξαθή: 

Σν Lego WeDo είλαη κηα από ηηο πην απιέο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο ηεο Lego, κέζσ ηεο νπνίαο 

κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, παηδηά ειηθίαο από 

επηά έσο ελληά εηώλ θαη άλσ (7-9+) . Ζ πιαηθόξκα Lego WeDo έρεη ην πιενλέθηεκα όηη 

απνηειείηαη εμ‟ νινθιήξνπ από ηνπβιάθηα Lego, πξάγκα πνπ βνεζάεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

παηδηώλ ζε απηή θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο παηρλίδη πνπ ζπλδπάδεη ηελ δηαζθέδαζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε. πλεπώο, ηα παηδηά θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο   βήκαηα ζηε ξνκπνηηθή κέζσ ελόο 

γλσξίκνπ πεξηβάιινληνο. Γίλεη επίζεο, ζηα παηδηά πεξεηαίξσ θίλεηξν λα εμαζθήζνπλ θαη λα 

εμειίμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο ζηε ξνκπνηηθή, αθνύ όζν πην πνιύ εκβαζύλνπλ ζε 

απηό, ηόζν κεγαιώλεη ν αξηζκόο ησλ απηόλνκσλ θαη απηόκαησλ εθαξκνγώλ/παηρληδηώλ πνπ ζα 

κπνξνύλ λα θηηάρλνπλ θαη λα παίδνπλ [68] [69]. 

Γπλαηόηεηεο:  

Σν Lego WeDo κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα απιό παηρλίδη Lego, αθνύ απνηειείηαη από 

ηνπβιάθηα Lego. Υξεηάδνληαη, ην Lego USB Hub/Bluetooth θαη Lego Motor γηα λα ην ζπλδεζεί 

ζε έλαλ ππνινγηζηή ή Tablet θαη ν θηλεηήξαο γηα λα απνθηήζεη θίλεζε, αλάινγα κε ην ηη ζα ην 

πξνγξακκαηηζηεί λα θάλεη. Από εθεί θαη πέξα, κπνξνύλ νη ρξήζηεο λα πεηξακαηηζηνύλ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ όζν ζέινπλ [70]. 

Δθαξκνγή / APP 

Ζ πιαηθόξκα Lego WeDo ρξεηάδεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο, αθνύ δελ έξρεηαη πξνγξακκαηηζκέλε κε 

θάπνηεο απιέο ξνπηίλεο (πξνγξάκκαηα) όπσο γηα παξάδεηγκα λα  αθνινπζά κηα καύξε γξακκή ή 

λα απνθεύγεη εκπόδηα. Απηό όκσο, είλαη ινγηθό αθνύ νη εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ, από αλεκόκπιν ζε ακαμίδην ζε ξνκπόη, είλαη ηόζν δηαθνξεηηθέο πνπ θαζηζηνύλ 

αλνύζην γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή λα πξνζζέζεη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα όπσο κε ηα 

πξναλαθεξζέληα [68] [69]. 

  



44 

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο 

Σν Lego WeDo κέζα ζηελ εθαξκνγή ηνπ έρεη ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα θηηαρηνύλ, 

νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ θώδηθά ηνπο θαη ην ζρέδην γηα ην πώο λα θαηαζθεπαζηεί κε ηα 

ηνπβιάθηα Lego. Σν Lego WeDo πεξηιακβάλεη κηα πιεζώξα από αηζζεηήξεο κέζσ ησλ νπνίσλ 

κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ νη θαηαζθεπέο ησλ ρξεζηώλ [68]: 

 Αηζζεηήξαο Κίλεζεο: 

Δηθόλα 4: Lego Motion Sensor (https://grobotronics.com)θάικα! Σν αξρείν 

πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε. 

 

Με απηόλ ηνλ αηζζεηήξα, κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ νη θαηαζθεπέο ησλ ρξεζηώλ, 

έηζη ώζηε λα αληηδξνύλ όηαλ εκθαλίδεηαη έλα αληηθείκελν κπξνζηά ηνπο. Ο ηξόπνο 

αληίδξαζεο δηαθέξεη από εθαξκνγή ζε εθαξκνγή, αθνύ εμαξηάηαη από ην άηνκν θαη ην 

ηη ζα ην πξνγξακκαηίζεη λα θάλεη. Π.ρ. Θα κπνξνύζε κε ην πνπ εληνπίζεη έλα εκπόδην λα 

ζηακαηήζεη ή λα αιιάδεη πνξεία ή λα αιιάδεη πνξεία όπνηε αιιάδεη ν ρξήζηεο κεηά από 

κηα ρξνλνθαζπζηέξεζε.  

 

 Αηζζεηήξαο Κιίζεο: 

Δηθόλα 5 Lego Tilt Sensor (https://www.robot-advance.com) 

 

Με απηόλ ηνλ αηζζεηήξα, κπνξεί ην Lego WeDo λα εληνπίζεη αιιαγή ζηελ θιίζε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αηζζεηήξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνγξακκαηηζκό ηεο 

εθαξκνγήο έηζη ώζηε, Π.ρ. λα αληηδξάεη αλάινγα κε ηελ θιίζε ηεο επηθάλεηαο πάλω ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ή αθόκα θαη ζηελ θαηαζθεπή ελόο ρεηξνπνίεηνπ ρεηξηζηεξίνπ γηα λα 

ειέγρεηαη ε εθαξκνγή ζαλ ηειεθαηεπζπλόκελν.  

  

https://grobotronics.com/
https://www.robot-advance.com/


45 

Block Programming 

Ζ πιαηθόξκα Lego WeDo πξνγξακκαηίδεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ block πξνγξακκαηηζκνύ. Απηό 

δελ ζεκαίλεη όηη νη δπλαηόηεηεο ηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, αληηζέησο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηνπβιάθηα Lego θαη λα θαηαζθεπάζεη δηθέο ηνπ θαηαζθεπέο θαη λα 

πεηξακαηηζηεί. Σν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο WeDo είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

κε απηό ην ζθνπό [69]. 

 

Εηθόλα 6: Πεξηβάιινλ Block Programming ηεο Lego (https://edshelf.com/wp-content/uploads/2017/06/screenshot-
legoeducationwedo20-6-512x320.jpg) 

 

Εηθόλα 7 : Πεξηβάιινλ Block Programming ηεο Lego κε παξάδεηγκα https://stemshare.com.au/coding-wedo-2-0/ 

  

https://stemshare.com.au/coding-wedo-2-0/


46 

πκπέξαζκα: 

Μπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πιαηθόξκα Lego WeDo, είλαη κηα εμαηξεηηθή 

πιαηθόξκα γηα αξρηθά ζηάδηα ζηε ξνκπνηηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό. Σν ινγηζκηθό είλαη 

εύρξεζην θαη πξνζηηό, αιιά παξνπζηάδεη κεξηθά κηθξά πξνβιήκαηα. Σα ηνπβιάθηα ηεο Lego 

δίλνπλ ζην ρξήζηε κεγάιε επειημία ζηηο θαηαζθεπέο ηνπ θαη δελ ηνλ πεξηνξίδνπλ, κε απνηέιεζκα 

λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ παηδηώλ κηθξήο ειηθίαο [71] [70]. 

Σν θύξην κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκαο είλαη ε ηηκή ηεο αλ αλαινγηζηνύκε όηη 

ππάξρνπλ θαη άιιεο πιαηθόξκεο κε πην πξνζηηέο ηηκέο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

δπλαηόηεηεο. Σέηνηεο δπλαηόηεηεο είλαη ε ειεπζεξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο θαη ε 

κειινληηθή βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ρξήζηε [72]. 

Αμηνιόγεζε: 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη ε πιαηθόξκα Lego WeDo βαζκνινγείηαη σο: 

Σηκή: Ζ ηηκή ην είλαη θαιή αθνύ είλαη θάησ ησλ 250€. 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε: Σν εγρεηξίδην πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ ζπζθεπαζία πεξηέρεη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζπλεπώο, ν ρξήζηεο είλαη απαξαίηεην λα επηζθεθηεί ην site ηεο εηαηξίαο γηα λα 

μεθηλήζεη. 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη: Ζ θαηαζθεπή ηνπ Lego WeDo είλαη πνιύ εύθνιή ράξε 

ζηα ηνπβιάθηα Lego, παξ  ́όια απηά ην ινγηζκηθό παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα. 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη: Γίλεηαη ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Block. 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο: Ζ θύζε ηνπ Block programming ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επειημία πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα ηνπβιάθηα Lego, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη πνιύ 

εμεηδηθεπκέλεο θαη πξνζσπηθέο θαηαζθεπέο. 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο: Ο αξηζκόο ησλ project είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη: Γελ ππάξρεη κεγάιε θνηλόηεηα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα πέξα 

από κεξηθέο βαζηθέο θαηαζθεπέο ζην site ηεο εηαηξίαο. 

Πξνζηηόηεηα ην Site: Οη πιεξνθνξίεο ζην site ηεο Lego είλαη πξνζηηέο ζηνπο ρξήζηεο. 
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Κύξηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο  

Σηκή 
 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε 
 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο 
 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο 
 

  

Σειηθή Βαζκνινγία 
 

Bonus Πόληνη  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη 
 

Πξνζηηόηεηα ην Site 
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Lego Mindstorms EV3 

 

Εηθόλα 37 Lego Mindstorms EV3 (https://education.lego.com/en-us/shop/mindstorms-ev3) 

Σηκή πιαηθόξκαο: 320 € 

Ζιηθηαθόο ζηόρνο:            10+ 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ θαξδηά ηνπ Mindstorm είλαη ην Intelligent EV3 Brick κε έλαλ πνιύ δπλαηό 
επεμεξγαζηή ARM9, USB ζύξεο γηα ζπλδεζηκόηεηα ζην Wi-Fi θαη Internet, δπλαηόηεηα 

αλάγλσζεο θαξηώλ Micro SD, θνπκπηά θαη ηέζζεξεηο (4) πόξηεο γηα ηνπο θηλεηήξεο. 

          

 Πεξηέρεη ηξείο (3) δηαδξαζηηθνύο θηλεηήξεο servo. 

     

 Αηζζεηήξαο Υξσκάησλ.   
     

  

 Αηζζεηήξαο Αθήο.   
     

  

  Αηζζεηήξαο Τπέξπζξσλ.  

     

     

Εηθόλα 38 Αηζζεηήξεο ηνπ Mindstorm EV3 
(https://grobotronics.com/platform/lego-
education/mindstorms-education-ev3/) 
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  Πεληαθόζηα πελήληα (550+) ηερληθά ζηνηρεία LEGO®     

   
 Έιεγρνο ηεο πιαηθόξκαο κε ηειερεηξηζηήξην ή κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ κπνξεί λα 

θαηεβάζεη ν ρξήζηεο ζηελ smart ζπζθεπή ηνπ.      

          

 Οδεγίεο κίαο (1) θαηαζθεπήο εκπεξηέρνληαη , κε ηελ δπλαηόηεηα λα θαηεβάζεη ν ρξήζηεο 
ηέζζεξεηο (4) αθόκα από ην site ηεο Lego θαη άιιεο δεκηνπξγίεο από ρξήζηεο πνπ 

ππνζηεξίδεη ε Lego. 

Πεξηγξαθή: 

Ζ πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM ηεο Lego, Lego Mindstorms EV3εθκεηαιιέπεηαη ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ ηα ηνπβιάθηα Lego θαη ηηο ζπλδπάδεη κε ηελ πην πξνεγκέλε ηερλνινγία 
ηεο, γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο ε νπνία έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

πεξπαηήζεη, λα „κηιήζεη‟, λα „ζθεθηεί‟ θαη λα θάλεη όηη επηζπκεί ν ρξήζηεο. Ζ Lego έρεη κηα 

ζεηξά από πξνθιήζεηο θαη απνζηνιέο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ε θάζε θαηαζθεπή, 
TRACK3R, R3PTAR, SPIK3R, EV3RSTORM θαη GRIPP3R , θαη πξέπεη ν ρξήζηεο λα 

δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν πξόγξακκα, ώζηε λα αληαπεμέξρεηαη ζηελ θάζε πεξίπησζε. Ζ 

επηθνηλσλία κεηαμύ ξνκπνηηθήο πιαηθόξκαο θαη Smart ζπζθεπήο, θαζώο θαη ν ζρεδηαζκόο ησλ 
πξνγξακκάησλ, γίλνληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Lego. Δπίζεο, ε θνηλόηεηα ηνπ Lego 

Mindstorms δεκηνπξγεί θαηλνύξγηεο θαηαζθεπέο θαη πξνθιήζεηο, ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη θαη ε 

ίδηα ε Lego [73] [74]. 

Γπλαηόηεηεο:  

Ζ πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο Lego Mindstorms EV3απεπζύλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο δέθα ρξνλώλ θαη 

άλσ (10+). Ζ πιαηθόξκα Mindstorms EV3 είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ώζηε λα θάλεη ηελ 

εηζαγσγή ζηνλ ρώξν ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ εύθνιε θαη πξνζηηή. Ζ 

πιαηθόξκα απηή, έρεη έλα πξόγξακκα ην νπνίν είλαη ξπζκηζκέλν λα ξίρλεη θάησ θάπνηα ιάζηηρα 

πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία, ηα νπνία ηνπνζεηεί ν ρξήζηεο πάλσ ζε έλα εηδηθό „ραιάθη‟ γηα 

λα ηξέμεη ην πξόγξακκα. Ο βαζκόο πνιππινθόηεηαο ηεο, είλαη ηέηνηνο ώζηε λα κελ ελδείθλπηαη 

γηα πην κηθξά παηδηά, ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ γνλέσλ ηνπο [75]. Απηό όκσο δελ ζεκαίλεη ζε θακία 

πεξίπησζε όηη ε πιαηθόξκα Mindstorms EV3είλαη ππνδεέζηεξε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

πιαηθόξκεο, αθνύ ην ινγηζκηθό ηεο Lego, ην νπνίν είλαη ηύπνπ Block Programming, είλαη έλα 

από ηα πην εμειηγκέλα θαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε. Δπηπιένλ, παξέρεη βνήζεηα είηε ζην site ηεο 

Lego, είηε εληόο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κύξην κέιεκα ηνπο είλαη λα βνεζνύλ ηνλ ρξήζηε έηζη ώζηε 

λα κελ δπζθνιεπηεί θαη ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ.  

 Σν δπλαηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο πιαηθόξκαο Lego Mindstorms EV3 είλαη ε πιεζώξα 

ησλ θαηαζθεπώλ πνπ κπνξεί λα θηηάμεη ν ρξήζηεο. Απηό δίλεη ζηελ πιαηθόξκα καθξνδσία αθνύ 

αθόκα θαη αλ εμαηξέζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ δεκηνπξγηώλ άιισλ ρξεζηώλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ 

πνπ ππάξρνπλ ζην site ηεο Lego, ηα θνκκάηηα ηνπ Mindstorms EV3 είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη 

ώζηε λα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θάζε ρξήζηε λα απηνζρεδηάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο 

δηθέο ηνπ κνλαδηθέο δεκηνπξγίεο [74]. 
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Δθαξκνγή / APP 

Ζ εθαξκνγή ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην Lego Mindstorms EV3είλαη δηαζέζηκε ηόζν ζε ππνινγηζηέο 

(Windows/ MAC) όζν θαη ζε Smart ζπζθεπέο όπσο θηλεηά ή tablet. ην ηέινο ησλ νδεγηώλ 

ππάξρεη έλα ππόδεηγκα πνπ παξαπέκπεη ηνλ ρξήζηε ζην site ηεο Lego ζην νπνίν κπνξεί λα βξεη 

όιεο ηηο θαηαζθεπέο ηεο ίδηαο ηεο Lego ή άιισλ ρξεζηώλ. Δπηπιένλ, ην θαηέβαζκα θαη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην ρξήζηε.  

Αθόκε, ππάξρνπλ εγρεηξίδηα κέζα ζηελ εθαξκνγή πνπ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
θαηαζθεπάδνληαη ηα πέληε (5) βαζηθά ξνκπόη ηεο Lego (EV3RSTORM, SPIK3R,  R3PTAR, 

GRIPP3R, TRACK3R). Δπηπξνζζέησο, πεξηιακβάλεηαη βνεζεηηθό πιηθό γηα ην πώο ζα 
πξνγξακκαηηζηνύλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζπλαληήζεη δπζθνιίεο. Σν πξόγξακκα ην νπνίν 

είλαη εγθαηεζηεκέλν από ηελ εηαηξία αληηζηνηρεί ζηελ θαηαζθεπή TRACK3R. Μαδί κε όια απηά 

ε θάζε θαηαζθεπή έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο „απνζηνιέο‟ όπνπ ε θάζε κηα δίλεη έλαλ ζηόρν ζηνλ 
ρξήζηε. Ζ θάζε „απνζηνιή‟ πεξηιακβάλεη έλα παξάδεηγκα ζε κνξθή βίληεν γηα ην ηη αλακέλεηαη 

λα θάλεη ε θαηαζθεπή αλ πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά, αθήλνληαο έηζη ηνλ ρξήζηε λα βξεη κόλνο ηνπ 

ηε ιύζε. Απηή είλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πιαηθόξκα Lego Mindstorms EV3ώζηε ν 

ρξήζηεο λα απνθηήζεη θαη λα εμειίμεη ηηο γλώζεηο ηνπ ζηε ξνκπνηηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

[74] [75]. 

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Lego Mindstorms EV3 δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ 
ζρεδηαζκό, αθνύ ε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκαο ζηεξίδεηαη ζην όηη ε θάζε θαηαζθεπή 

έρεη θάηη κνλαδηθό λα πξνζθέξεη. Δπηπξόζζεηα, δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα λα 

πεηξακαηηζηεί ζην έπαθξν κέζσ απηήο ηεο πιαηθόξκαο [74]. 

Οη πέληε βαζηθέο θαηαζθεπέο ηεο πιαηθόξκαο είλαη νη: 

 EV3RSTORM  

Ζ βαζηθή θαηαζθεπή από ηελ νπνία πήξε ην όλνκά ηεο ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα 

ξνκπνηηθήο, έρνληαο ηελ ηθαλόηεηα πεξπαηήκαηνο θαη θίλεζεο ησλ ρεξηώλ ηεο. 

 

Εηθόλα 39 EV3RSTORM (https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313) 

  

https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313


51 

 SPIK3R  

Έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θηλείηαη ζαλ ζθνξπηόο, δηαζέηεη δαγθάλεο πνπ αλνηγνθιείλνπλ  

θαη ε νπξά ηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ώζηε λα ππξνβνιεί βιήκαηα. 

 

Εηθόλα 40 SPIK3R (https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313) 

 R3PTAR  

Σν R3PTAR κπνξεί λα ζέξλεηαη ζαλ θόκπξα θαη λα „επηηίζεηαη‟ κε αζηξαπηαία 

ηαρύηεηα. 

 

Εηθόλα 41 R3PTOR (https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313) 

  

https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313
https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313
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 GRIPP3R  

Έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζεθώζεη θαη λα ξίμεη αληηθείκελα πνπ 

δπγίδνπλ όζν έλα θνπηάθη ζόδαο. 

 

Εηθόλα 42 GRIPP3R (https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313) 

 TRACK3R  

Σν TRACK3R είλαη έλα όρεκα ηθαλό λα θηλεζεί ζε όια ηα εδάθε θαη δηαζέηεη „bazooka‟, 

αξπάγε πνπ αλνηγνθιείλεη θαη ζθπξί. 

 

Εηθόλα 43 TRAK3R (https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313) 

  

https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313
https://www.lego.com/en-gr/product/lego-mindstorms-ev3-31313
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Τπάξρνπλ επίζεο, αξθεηέο θαηαζθεπέο νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από άιινπο ρξήζηεο θαη 

ζπλνδεύνληαη από νδεγίεο πνπ επεμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ κπνξεί έλαο ηξίηνο λα θηηάμεη ηελ ελ 
ιόγσ θαηαζθεπή καδί κε πξνθιήζεηο θαη „απνζηνιέο‟ πνύ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Ο ζθνπόο ηνπο 

είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ν ρξήζηεο πιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θαηαζθεπήο γηα λα θαηαθέξεη λα 

νινθιεξώζεη ηελ εθάζηνηε απνζηνιή[76] [77] [78] [79]. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

Εηθόλα 44 EV3D4 https://www.lego.com/el-gr/service/buildinginstructions/31313 

 

Εηθόλα 45 EL3CTRIC GUITAR https://www.lego.com/el-gr/service/buildinginstructions/31313 

 

Εηθόλα 46 BOBB3E https://www.lego.com/el-gr/service/buildinginstructions/31313 



54 

 

Εηθόλα 47 ROBODOZ3R https://www.lego.com/el-gr/service/buildinginstructions/31313 

Block Programming 

Σν Mindstorms EV3 κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κέζσ θαισδίνπ USB, σζηόζν ε δπλαηόηεηα 

ηνπ λα κεηαθεξζεί κέζσ ηεο θάξηαο κλήκεο  micro SD ή Bluetooth ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θύζε ηνπ 

Block πξνγξακκαηηζκνύ , ην θαζηζηά επθνιόηεξν ζην λα πξνγξακκαηηζηεί κέζσ smart phone [75]. 

Παξάιιεια, ην ίδην ην πξόγξακκα έρεη κέζα εγρεηξίδηα γηα ηελ θάζε θαηαζθεπή, ώζηε λα 

δηεπθνιύλνληαη νη ρξήζηεο. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

θαηαζθεπάζεη ην δηθό ηνπ πξόγξακκα από ην κεδέλ, θάηη πνπ ίζσο θαίλεηαη δύζθνιν ζηελ αξρή, 

όκσο παξ‟ όια απηά, ην πξόγξακκα έρεη αξθεηά εξγαιεία γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε. 

Δπίζεο, ην θάζε ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηόο, όπσο γηα παξάδεηγκα νη θηλεηήξεο ή νη αηζζεηήξεο, 

έρεη δηαθνξεηηθά ζύκβνια θαη ρξώκαηα αλάινγα κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ, πξάγκα πνπ βνεζά ζην 

λα κεησζεί ε πνιππινθόηεηα ηνπ [74] [75] [80]. 

 

Εηθόλα 48 Block Programming (https://lh3.googleusercontent.com/bWZG8ADGjH_MkraKSrweIzG-
ln01QLbU4jYCpE8hQtRx3agMS91W2HJW7Z-KhOZRAnDVSwxceaQ=w640-h400-e365) 
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πκπέξαζκα: 

πλνςίδνληαο, ε πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM  Lego Mindstorms EV3είλαη κηα από ηηο θαιύηεξεο θαη 

θαιό-θαηαζθεπαζκέλεο πιαηθόξκεο ηόζν από κεξηά ινγηζκηθνύ, όζν θαη θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ, 

δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα απηνζρεδηάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη δηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο, 

πέξα από ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία θαηαζθεπώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ίδηα ηελ Lego ή από ηηο 

δεκηνπξγίεο άιισλ ρξεζηώλ [81]. 

Παξ‟ όια απηά, ην θύξην αξλεηηθό ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκαο είλαη όηη ε κεγαιύηεξε 

βαζκίδα εμνηθείσζεο πνπ πξνζθέξεη ζε επίπεδν πξνγξακκαηηζκνύ, είλαη ην Block programming. 

Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή ηηκή ηεο κπνξεί λα απσζήζεη θάπνηνλ από ηελ αγνξά ηνπ 

πξντόληνο,  εθόζνλ επηζπκεί λα εμειίμεη πεξεηαίξσ ηηο ηθαλόηεηεο ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν 

πξνγξακκαηηζκνύ [80] [82]. 

Αμηνιόγεζε: 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη ε πιαηθόξκα Lego Mindstorms EV2 βαζκνινγείηαη σο 

[74] [75] [80] [81] [82]: 

Σηκή: Ζ πιαηθόξκα είλαη αξθεηά αθξηβή αθνύ πιεζηάδεη ηα 350€. 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε: Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζε κνξθή εγρεηξηδίνπ γηα ηελ πξώηε 

θαηαζθεπή ελώ νη ππόινηπεο ππάξρνπλ ζην site ή ζηελ εθαξκνγή ηεο πιαηθόξκαο. 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη: Δύθνιε θαηαζθεπή, ράξε ζηα ζηα ηνπβιάθηα Lego θαη 

άξηζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ κε κηα κηθξή έιιεηςε ζηα αηζζεηήξηα. 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη: Τπάξρνπλ πνιιά project θαη πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα θάλεη ν 

ρξήζηεο γηα λα εμνηθεησζεί κε ηελ πιαηθόξκα. 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο: Μέζσ ησλ πνιπαξίζκσλ πξνθιήζεσλ ν ρξήζηεο καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί 

θαη λα θάλεη θηήκα ηνπ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ STEM. 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο:  Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εμειίμεη ηηο γλώζεηο ηνπ ζε κεγάιν βαζκό ιόγσ ηνπ 

θαιό- θαηαζθεπαζκέλνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Mindstorms αιιά πεξηνξίδεηαη 

από ηελ ύπαξμε κόλν Block πξνγξακκαηηζκνύ. 

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη: Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία από θαηαζθεπέο άιινλ ρξεζηώλ.  

Πξνζηηόηεηα ην Site: Σν site ηεο Lego είλαη πνιύ εύρξεζην. 

  



56 

Κύξηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο  

Σηκή 
 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε 
 

Καηαζθεπή/ Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο 
 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο 
 

  

Σειηθή Βαζκνινγία 
 

Bonus Πόληνη  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη 
 

Πξνζηηόηεηα ην Site 
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EZ-Robot JD Humanoid Robot 

 

Εηθόλα 49: EZ-Robot JD Humanoid Robot (https://www.robotshop.com/en/ez-robot-jd-humanoid-robot.html) 

Σηκή πιαηθόξκαο: 490 € 

Ζιηθηαθόο ζηόρνο:            12+ 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 Κεληξηθό επεμεξγαζηή Wi-Fi EZ-B v4 

 

 Κάκεξα θαη LED (RGB) γηα κάηηα 

 

 Έμη (6) θηλεηήξεο Servo 

 

 Γύν (2) αξπάγεο κε έλαλ (1) θηλεηήξα servo ε θάζε κία 

 

 Γύν (2) πόδηα κε δύν (2) θηλεηήξεο servo ην θάζε έλα 

 

 Μπαηαξία LiPo 7.4v 1300mAh 

 

 Φνξηηζηήο κπαηαξίαο 

 

 πηξάι γηα δέζηκν θαισδίσλ 

 

 Βάξνο: 1.324 Kg 
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Εηθόλα 50:Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ JD Humanoid Robot (https://humanoidslabs.blogspot.com/2017/01/jd-humanoid-
apps.html) 

 

Πεξηγξαθή: 

Σν EZ-Robot JD Humanoid Robot είλαη κηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM 

ε νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε θνκκάηηα EZ-Bits.Σν ζπγθεθξηκέλν 

ξνκπόη πξνζθέξεη 16 βαζκνύο ειεπζεξίαο κε 12 δπλαηνύο θηλεηήξεο 

servo πνπ ηνπ δίλνπλ ηελ κεγάιε ειεπζεξία θαη δύλακε θηλήζεσλ. Σν 

θεθάιη ηνπ  JD Humanoid robot πεξηέρεη κηα θάκεξα, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα εληνπίδεη θαη λα αθνινπζεί αληηθείκελα, θίλεζε,  

πξόζσπα, ρξώκαηα θαη θσδηθνύο QR Δηθόλα 51: Παξάδεηγκα θσδηθνύ 

QR (https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code). Σα κάηηα ηνπ ξνκπόη έρνπλ 

ζπλνιηθά δέθα νθηώ (18) LED, ελληά (9) ζην θάζε κάηη θαη ην θάζε έλα 

κπνξεί λα πάξεη 1 εθαηνκκύξην δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο 

ρξσκάησλ.  

  

Εηθόλα 51: Παξάδεηγκα 
θωδηθνύ QR 
(https://en.wikipedia.org/wiki/
QR_code) 
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Ο θεληξηθόο επεμεξγαζηήο ή αιιηώο ν εγθέθαινο ηνπ JD Humanoid Robot είλαη ν δπλαηόηεξνο 

θαη ζπκπαγέζηεξνο επεμεξγαζηήο ξνκπόη ζηνλ θόζκν. Ο επεμεξγαζηήο EZ-B v4 απνηειείηαη από 

δύν PCB‟s καδί ζην ίδην παθέην 2ρ2, είλαη θηιηθόο πξνο αξράξηνπο θαη πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. 

Σέινο, νη πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα βγάινπλ ην θάιπκκα ηνπ EZ-B θαη λα ηνλ 

ηνπνζεηήζνπλ θαηεπζείαλ ζε νπνηαδήπνηε ξνκπνηηθή θαηαζθεπή επηζπκνύλ [83]. 

Γπλαηόηεηεο: 

Ζ ξνκπνηηθή πιαηθόξκα EZ-Robot JD Humanoid Robot, έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη δπλαηόηεηεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο δπζθνιίαο γηα αξράξηνπο θαη γηα 

έκπεηξνπο [84]. Μηα από απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο είλαη, ε δπλαηόηεηα λα αθνινπζεί πξόζσπα ή 

ρξώκαηα κέζσ ηεο θάκεξαο πνπ έρεη ζην θεθάιη ηνπ. Απηό ην θαηαθέξλεη κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ JD Robot, πξνζθέξνληαο νδεγίεο 

θαη έηνηκα κηθξό-πξνγξάκκαηα/ ξνπηίλεο ηα νπνία βνεζάλε ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ πιαηθόξκα 

θαη ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο.  

Παίξλνληαο ζαλ παξάδεηγκα ην πξναλαθεξζέλ πξόγξακκα πνπ αθνινπζάεη πξόζσπα κέζσ ηεο 

θάκεξαο, έλαο άπεηξνο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πνιιέο έηνηκεο εληνιέο πνπ 

έρεη ην πξόγξακκα από κόλν ηνπ. Όηαλ αλαθεξόκαζηε όκσο ζε έλαλ έκπεηξν ρξήζηε, κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί απεπζείαο κέζσ θώδηθά. Απηή ε ηθαλόηεηα δίλεη κεγάιε ειεπζεξία ζηνλ 

ρξήζηε λα ρεηξηζηεί ην JD Humanoid Robot ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα πιαηθόξκα [83] [85]. 
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Δθαξκνγή/APP 

Ζ πιαηθόξκα JD humanoid Robot  κπνξεί λα ειεγρζεί κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ, ην νπνίν 

εκπεξηέρεηαη κέζα ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ξνκπόη. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ εθαξκνγή ηεο EZ-

Robot  ε νπνία κπνξεί λα  εγθαηαζηαζεί ζε smart θηλεηά ηειέθσλα ή tablet θαη ππνινγηζηή [83]. 

 

Εηθόλα 52: Εθαξκνγή ζην Smart Phone γηα ηνλ έιεγρν ηνπ JD Humanoid Robot 
(https://www.brainaryinteractive.com/ez-robot) 

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο 

Οη ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο JD Humanoid Robot είλαη πνιιέο θαη ζα γίλεη εθηελήο αλάιπζε 

παξαθάησ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε ζεκαληηθόηεξε δπλαηόηεηα απηήο ηεο πιαηθόξκαο είλαη όηη 

όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην JD κέζσ ησλ εθαξκνγώλ ηνπ, κπνξνύλ λα 

ειεγρζνύλ κέζσ θώδηθα από έλαλ έκπεηξν ρξήζηε. Απηό ζεκαίλεη όηη, όηη ηθαλόηεηεο θαη 

δεμηνηερλίεο απνθηήζεη, δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζε απηή ηελ πιαηθόξκα. πλεπώο, ζα κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί θαη ζε άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαη πεξίπινθεο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο, αθόκα θαη 

ζε εξεπλεηηθό ή εξγαζηαθό επίπεδν [85] [86]. 

1. Έιεγρνο θίλεζεο: 

Μπνξεί ν ρξήζηεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ειέγμεη θάζε θηλεηήξα μερσξηζηά 

θαη λα θηλήζεη ην JD. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έηνηκεο εληνιέο 

θαη λα ην βάιεη ζηε δηαδηθαζία γηα παξάδεηγκα: λα θάλεη Push Ups. Μπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ςεθηαθό ηειερεηξηζηήξην κέζα ζηελ εθαξκνγή. 

θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.. θάικα! Σν 

αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.. Δηθόλα 53:Πεξηβάιινλ 

ινγηζκηθνύ ηνπ EZ-Robot JD Humanoid Robot ( 

https://www.touchofmodern.com/sales/ez-robot/humanoid-jd?open=1) 
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2. Έιεγρνο ηεο θάκεξαο: 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηελ θάκεξα ρεηξνθίλεηα, κε ηελ βνήζεηα ελόο 

αλαινγηθνύ κνρινύ κέζα ζηελ εθαξκνγή ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο απηόκαηεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θάκεξαο. Δηθόλα 53:Πεξηβάιινλ ινγηζκηθνύ ηνπ EZ-Robot JD 

Humanoid Robot ( https://www.touchofmodern.com/sales/ez-robot/humanoid-

jd?open=1) 

Απηέο είλαη:      a. Μπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα αθνινπζεί πξόζσπα. 

  b.Μπνξεί λα μερσξίδεη θαη λα αθνινπζεί ρξώκαηα.  

  c.Μπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα αθνινπζεί δηάθνξα  

    αληηθείκελα, όπσο γηα παξάδεηγκα, έλα ζηπιό. 

 

3. Υξήζε ηνπ Μηθξνθώλνπ: 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηνπο ήρνπο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην 

πξόγξακκα θαη λα ηνπο ζπλδπάζεη κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο πνπ ζέιεη, ή λα 

θαηαγξάςεη δηθνύο ηνπ ήρνπο. Έρεη επίζεο ηελ δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίδεη 

θσλεηηθέο εληνιέο θαη λα αληηδξάεη αληίζηνηρα.  

 

4. Έιεγρνο ησλ LED ησλ καηηώλ: 

Μπνξεί ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ρξσκαηηζηνύο ζπλδπαζκνύο ζηα 

LED γηα λα θηηάμεη ηελ απόρξσζε πνπ ζέιεη θαη ην „ύθνο‟ ηνπ JD πνπ ζέιεη, γηα 

παξάδεηγκα  ραξνύκελν ή λεπξηαζκέλν. 

 

5. Stream 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη λα θάλεη live stream κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 

 

Εηθόλα 53:Πεξηβάιινλ ινγηζκηθνύ ηνπ EZ-Robot JD Humanoid Robot ( https://www.touchofmodern.com/sales/ez-
robot/humanoid-jd?open=1) 
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Πξνγξακκαηηζκόο 

Ζ πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο EZ-Robot JD Humanoid Robot όπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξεί λα 

ειεγρζεί κέζσ έηνηκσλ εληνιώλ. Ζ πιαηθόξκα απηή όκσο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 

ηελ ρεηξηζηεί κε δύν πην πξνγξακκαηηζηηθνύο ηξόπνπο, κέζσ ηνπ Roboscratch ή ηνπ Block 

programming, όπνπ θαη νη δύν κεηαηξέπνληαη απηόκαηα θαη ζε κνξθή θώδηθά C++. Δπίζεο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη απεπζείαο ζε C++ [80]. 

 Block programming 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη block πξνγξακκαηηζκό κε ζθνπό λα θαηαζθεπάζεη 

ηηο δηθέο ηνπ ξνπηίλεο. ε απηέο κπνξεί λα πξνζζέζεη ήρνπο ζηηο θηλήζεηο ηεο ξνκπνηηθήο 

πιαηθόξκαο, ηνπ θαηαζθεπαζηή ή δηθνύο ηνπ, λα εθκεηαιιεπηεί ηελ θάκεξα ζην θεθάιη 

ηνπ JD ή λα ην πξνγξακκαηίζεη λα θηλείηαη όπσο απηόο επηζπκεί. Δηθόλα 

54:Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ ηνπ Block Programming (https://www.ez-

robot.com/Tutorials/Lesson/75) 

 

Εηθόλα 54:Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ ηνπ Block Programming (https://www.ez-robot.com/Tutorials/Lesson/75) 

  

https://www.ez-robot.com/Tutorials/Lesson/75
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 Roboscratch 

ην Roboscratch ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη παλνκνηόηππα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο ξνπηίλεο πνπ ζα ήζειε κε ηνλ block πξνγξακκαηηζκό, κε κηα ζεκαληηθή 

δηαθνξά. Σν Roboscratch δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη 

ρξεζηκνπνηώληαο θαη ζπλδένληαο αληίζηνηρα block ρξεζηκνπνηώληαο ην Scratch 

Workspace Δηθόλα 55:Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ Scratch Workspace 

(https://www.ez-robot.com/Tutorials/Lesson/73?courseId=1), λα πξνγξακκαηίζεη 

απεπζείαο κε ηνλ θώδηθα ησλ εληνιώλ κέζσ ηνπ Source Code Δηθόλα 

56:Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ Source Code (https://www.ez-

robot.com/Tutorials/Lesson/73?courseId=1) ή λα ηνπνζεηήζεη ηα block θαη λα θηηάμεη ην 

πξόγξακκα πνπ ζέιεη κε απηά θαη κεηά λα δεη, πνην ζα ήηαλ ην αληίζηνηρν πξόγξακκα ζε 

θώδηθα. 

 

Εηθόλα 55:Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ Scratch Workspace (https://www.ez-
robot.com/Tutorials/Lesson/73?courseId=1) 

 

Εηθόλα 56:Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ Source Code (https://www.ez-robot.com/Tutorials/Lesson/73?courseId=1) 
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πκπεξάζκαηα: 

Ζ πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM,  EZ Robot JD Humanoid Robot κπνξεί εύθνια λα ζεσξεζεί 

κηα από ηηο θαιύηεξεο πιαηθόξκεο ζηελ αγνξά. Δίλαη θαιό- θαηαζθεπαζκέλε, κε πξνζηηή 

εθαξκνγή γηα ρξήζηεο όισλ ησλ επηπέδσλ θαη δίλεη πνιύ πιηθό γηα λα βνεζήζεη απηνύο πνπ 

ζέινπλ λα δηεπξύλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο θαη λα εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ζην ηνκέα ηεο 

ξνκπνηηθήο. Σν ινγηζκηθό ηνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πνιπάξηζκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, όπσο 

θσλεηηθέο εληνιέο, ηεο δίλεη ηελ ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγώλ 

[87] [88] [89] [80]. 

Σν κεγαιύηεξν κεηνλέθηεκα ηεο πιαηθόξκαο JD Humanoid Robot είλαη ε ηηκή, αθνύ είλαη κηα 

κεγάιε νηθνλνκηθή επέλδπζε γηα νπνηνδήπνηε ηνλ ρξήζηε. Δπίζεο ην εγρεηξίδην πνπ 

εκπεξηέρεηαη κέζα ζηελ ζπζθεπαζία δελ είλαη πνιύ αλαιπηηθό.  

Αμηνιόγεζε: 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη ε πιαηθόξκα EZ-Robot JD Humanoid Robot 

βαζκνινγείηαη σο [87] [86] [88] [89] [80]: 

Σηκή: Ζ πιαηθόξκα είλαη πνιύ αθξηβή κε ηελ ηηκή λα θηάλεη ηα 490€ 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε: Τπάξρνπλ νδεγίεο ζην site ηεο πιαηθόξκαο ή ζηελ εθαξκνγή. Γελ 

έρεη εγρεηξίδην ζηελ ζπζθεπαζία. 

Καηαζθεπή/Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη:  Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή είλαη 

πνιύ εύθνιή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη: Τπάξρνπλ πνιιά καζήκαηα ζην site ηεο εηαηξίαο κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

ρξήζηεο εμνηθεηώλεηαη κε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο πιαηθόξκαο. 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο:  Ζ πνηθηιία ησλ εθαξκνγώλ ηνπ EZ-Robot ην θάλεη λα είλαη άξηζηε 

επηινγή γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ελλνηώλ ηνπ STEM. 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο:  Σν ινγηζκηθό, ν επεμεξγαζηήο, ηα αηζζεηήξηα θαη νη γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ πξνζθέξεη απηή ε πιαηθόξκα ξνκπνηηθήο STEM είλαη αζπλαγώληζηα.  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη: Ζ θνηλόηεηα πνπ ππάξρεη είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Πξνζηηόηεηα ην Site: Σν site ηνπ EZ-Robot είλαη επθνιόρξεζην θαη θαινθηηαγκέλν.   
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Κύξηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο  

Σηκή 
 

Σεθκεξίωζε / Καηαλόεζε 
 

Καηαζθεπή/ Δγθαηάζηαζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Δθκάζεζε ηνπ Ρνκπόη 
 

Γλώζε / Ιθαλόηεηεο 
 

Δπίπεδα Ιθαλόηεηαο 
 

  

Σειηθή Βαζκνινγία 
 

Bonus Πόληνη  

Κνηλόηεηα ηνπ Ρνκπόη 
 

Πξνζηηόηεηα ην Site 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ε απηή ηελ πηπρηαθή εξγαζία εμεηάζηεθαλ νθηώ (8) δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο 

STEM. Απηέο νη πιαηθόξκεο έρνπλ αξθεηέο νκνηόηεηεο κεηαμύ ηνπο αιιά θαη αξθεηέο δηαθνξέο 

πνπ ηηο θάλνπλ λα μερσξίδνπλ ε κηα από ηελ άιιε.  

Ζ πην ζπρλή νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ πιαηθνξκώλ, είλαη όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Block programming θαη Scratch ζαλ πξώην ζηάδην, έηζη ώζηε λα βνεζήζνπλ 

ηνλ ρξήζηε ζην λα μεθηλήζεη λα εμνηθεηώλεηαη ζην ρώξν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο 

ξνκπνηηθήο. πλήζσο νη πιαηθόξκεο νη νπνίεο απεπζύλνληαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο έρνπλ 

κεξηθέο βαζηθέο ξνπηίλεο, όπσο ην λα αθνινπζάεη κηα γξακκή, λα απνθεύγεη εκπόδηα θαη λα 

αληηδξά ζε ήρνπο όπσο παιακάθηα. Ο ζθνπόο απηώλ ησλ εθαξκνγώλ είλαη λα πξνζειθύζνπλ ην 

ελδηαθέξσλ ησλ κηθξώλ παηδηώλ πξνζθέξνληαο δηαζθέδαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη θαζόινπ 

πξνγξακκαηηζκόο. 

Σν ζεκείν ζην νπνίν αξρίδνπλ νη δηαθνξέο ησλ πιαηθόξκα STEM είλαη ν ηξόπνο θαη ν βαζκόο 

ζηνλ νπνίν επηιέγεη ε θάζε κηα ζην λα εμειίμεη θαη δηδάμεη πεξεηαίξσ ηνπο ρξήζηεο ηεο. 

Παξάιιεια, ν ζθνπόο κηαο πιαηθόξκαο ξνκπνηηθήο STEM, είλαη λα εληάμεη ηνλ ρξήζηε ζηνλ 

ρώξν ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, καζαίλνληαο ηνπ βαζηθέο έλλνηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο όπσο: Αθνινπζίεο, πκβάληα, Βξόρνπο. Απηό, ην θαηαθέξλεη έρνληαο project θαη 

πξνθιήζεηο, κε θιηκαθνύκελν βαζκό δπζθνιίαο θαη έλα πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ην νπνίν 

δελ παξέρεη δηεπθνιύλζεηο θαη επθνιίεο όπσο ν Block πξνγξακκαηηζκόο. Παξ‟ όια απηά ν 

ρξήζηεο, αθνύ έρεη θαηαθηήζεη ηηο έλλνηεο, ιεηηνπξγίεο θαη ινγηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο 

ξνκπνηηθήο ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη θαη λα καζαίλεη. 
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Από ηηο Αμηνινγήζεηο βιέπνπκε όηη νη πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

 

 
Edison 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
mBot 

 
 

 

 

 
Evo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Lego WeDo 
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Lego Mindstorms EV3 

 

 
 

 

 

 
EZ-Robot 

 
 

 

 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε όηη νη πιαηθόξκεο νη νπνίεο έρνπλ ηηο πςειόηεξεο 

βαζκνινγίεο είλαη νη: Edison, Beebot, mBot,Thymio II, Mindstorms θαη EZ-Robot. Απηέο ζα 

κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηέζζεξεηο αθόκα ππνθαηεγνξίεο αλαινγηθά κε ηελ ηηκή ηνπο.  

 Οη πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο Edison θαη Beebot είλαη νη δύν νηθνλνκηθόηεξεο πιαηθόξκεο 

από ηηο νθηώ (8) πνπ εμεηάζηεθαλ, νη νπνίεο όκσο έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε 

αξθεηό πιηθό, όζνλ αλαθνξά ην πξνγξακκαηηζηηθό θαη ην θαηαζθεπαζηηθό θνκκάηη. 

Παξνπζηάδνληαη όκσο πξνβιήκαηα όζνλ αλαθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο θαη ιόγσ 

ηεο ρακειήο ηηκήο ηνπο έρνπλ πεξηνξηζκέλα αηζζεηήξηα.  

 

 Οη Thymio θαη mBot είλαη νη πην ηζνξξνπεκέλεο πιαηθόξκεο όζν αλαθνξά ηελ ηηκή ηνπο 

θαη ην ηη πξνζθέξνπλ. Μπνξεί, δειαδή ν ρξήζηεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα επελδύζεη πνιιά 

ρξήκαηα λα απνθηήζεη κηα ξνκπνηηθή πιαηθόξκα ε νπνία δελ ζα ηνλ πεξηνξίζεη.  

 

 Σα Mindstorms θαη EZ-Robot είλαη νη πην αθξηβέο πιαηθόξκεο, νη νπνίεο όκσο 

πξνζθέξνπλ ην πεξηζζόηεξν πιηθό από κεξηάο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο. Έρνπλ ην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ γηα λα κάζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ ρξήζηε ζηνλ 

ρώξν ηεο ξνκπνηηθήο θαη λα ηνπ δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πεηξακαηηζηεί θαη λα 

δεκηνπξγήζεη δηθέο ηνπ θαηαζθεπέο. 

 

 Σέινο αλαθέξνληαη θαη νη πιαηθόξκεο Lego WeDo θαη Evo. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

πιαηθόξκεο, παξόηη είλαη εμίζνπ θαινθηηαγκέλεο θαη ηθαλέο λα δηδάμνπλ ζε έλαλ ρξήζηε 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο ξνκπνηηθήο STEM, ράλνπλ βαζκνύο δηόηη ην πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλν θαη δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζε 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη, ε εξγαζία απηή θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα αμηνιόγεζε 

κεηαμύ ησλ έμη πιαηθνξκώλ ξνκπνηηθήο STEM:  Edison, mBot, Lego WeDo, Evo,  Mindstorms 

θαη EZ-Robot. Έηζη, κπνξεί ν εθάζηνηε ελδηαθεξόκελνο κέζσ απηήο λα θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο 

δηαθνξέο ησλ πιαηθνξκώλ θαη βάζεη ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα δηθά ηνπ λα 

επηιέμεη ηελ πιαηθόξκα πνπ ζα ηαηξηάδεη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Σν ζεηηθό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, είλαη όηη ν ζπληάθηεο ηεο έρεη γλώζεηο θαη εκπεηξία ζην ηκήκα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο ξνκπνηηθήο, θαζώο έρεη εξγαζηεί εληόο ηεο ζρνιήο ηνπ ζε δηάθνξεο 

πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο STEM 

Τπήξραλ δύν πεξηνξηζκνί ζε απηή ηελ εξγαζία: 

Ο πξώηνο πεξηνξηζκόο ήηαλ όηη ε αμηνιόγεζε όισλ ησλ πιαηθνξκώλ έγηλε βαζηζκέλε ζε 

πιεξνθνξίεο από Αμηνινγήζεηο ζην δηαδίθηπν, Άξζξα θαζώο θαη από άιιεο εξγαζίεο (Papers) νη 

νπνίεο αλαθέξνληαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκεο ξνκπνηηθήο. Απηό έρεη ζαλ αξλεηηθό όηη 

ππάξρεη ε πηζαλόηεηα θάπνηα από ηα ζηνηρεία, πεγέο θαη πιεξνθνξίεο από ηηο νπνίεο αληιήζεθε 

ην πιηθό λα είλαη παιηά ή λα κελ είλαη αθξηβή. Ο δεύηεξνο είλαη όηη γηα ηελ αμηνιόγεζε δελ 

ππήξρε ε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο κε ηελ βνήζεηα παηδηώλ αλάινγσλ ειηθηώλ, έηζη ώζηε λα γίλεη 

θαηαγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο θάζε πιαηθόξκαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ε 

ρξεκαηνδόηεζε κηαο ηέηνηαο εξγαζίαο ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηελ απόθηεζε ησλ 

πιαηθνξκώλ ξνκπνηηθήο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη κηα εθηελέζηεξε αμηνιόγεζε. Κάηη ηέηνην 

ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηελ ηειηθή θαη επηκέξνπο αμηνιόγεζε ηεο θάζε 

πιαηθόξκαο STEM κε ηελ δπλαηόηεηα πεηξακαηηζκνύ ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε από όρη ηόζν 

αμηόπηζηεο πεγέο όπσο Αμηνινγήζεηο ζην δηαδίθηπν.  

Σέινο, ε παξνπζία παηδηώλ κε ειηθίεο αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ πξνηείλεη ε θάζε πιαηθόξκα ζα 

έδηλε πεξηζζόηεξν θύξνο ζηελ εξγαζία αθνύ ζα κπνξνύλ λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, λα 

δνζνύλ εξσηεκαηνιόγηα θαη λα παξαθνινπζεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θάζε πιαηθόξκαο 

από θαηάιιειν πξνζσπηθό κε γλώζεηο εθπαηδεπηηθνύ. 
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