
 

 

Εκπαιδευτικός οδηγός 

Σο ακόλουκο ζγγραφο περιζχει ζναν εκπαιδευτικό οδθγό ςχετικά με τθ χριςθ των 

παραδοτζων μασ: τθν βάςθ δεδομζνων και τισ ςυνεντεφξεισ με περιπτϊςεισ χριςθσ 

εκπαιδευτικϊν ρομπότ.  

Η βάςθ δεδομζνων εκπαιδευτικϊν ρομπότ περιζχει πάνω από 100 ρομπότ διαφορετικϊν 

τφπων και πικανϊν εφαρμογϊν. τθν προεπιλεγμζνθ προβολι μπορείτε να περιθγθκείτε ςε 

όλα με αλφαβθτικι ςειρά. Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςι ςασ παρζχουμε 16 λζξεισ-κλειδιά 

για να φιλτράρετε τα ρομπότ με βάςθ τισ ανάγκεσ ςασ. Παρατίκενται με αλφαβθτικι ςειρά 

ωσ εξισ:  

3d Εκτυπωμζνο, Arduino, Lego, Stem/Steam, Ζλεγχοσ IR – Τπερφκρων, Εφαρμογι Κινθτοφ, 

Ιατρικό, Κινθτό Ρομπότ, Κιτ, Κοινωνικό Ρομπότ, Μθχανικι, Προγραμματιςμόσ Με 

Εικόνεσ/μπλοκ, Ρομποτικόσ Βραχίονασ, Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

Επιλζγοντασ οποιαδιποτε από τισ λζξεισ-κλειδιά, θ βάςθ δεδομζνων εμφανίηει μόνο 

ρομπότ που πλθροφν όλα τα επιλεγμζνα κριτιρια, π.χ. εάν επιλζξετε 3D Printing και 

Arduino, κα δείτε μόνο ρομπότ των οποίων τα εξαρτιματα είναι 3D εκτυπωμζνα ΚΑΙ το 

ςφςτθμα ελζγχου τουσ βαςίηεται ςε ελεγκτι ςυμβατό με Arduino - κα βρείτε 7 ρομπότ 

τζτοιου είδουσ. Όςο περιςςότερεσ λζξεισ-κλειδιά επιλζγετε ταυτόχρονα, τόςο λιγότερα 

ρομπότ κα βρείτε. 

 

Οι λζξεισ-κλειδιά ανικουν ςε 4 κατθγορίεσ:   

1. Καταςκευι: κινθτό ρομπότ (μποροφν να κινθκοφν ςε τροχοφσ, πόδια ι μονοπάτια), 

ρομποτικόσ βραχίονασ (χρθςιμοποιείται για το χειριςμό των αντικειμζνων), κιτ - 

ςυνικωσ παρζχει πολλζσ δυνατότθτεσ για τθν καταςκευι ποικιλίασ ρομπότ.  

2. Εφαρμογι: ιατρικι, μθχανικι, STEM / STEAM, τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κοινωνικό 

ρομπότ.  



 

 

3. Επικοινωνία: Ζλεγχοσ υπερφκρων IR, Bluetooth, WiFi.  

4. υμβατότθτα: LEGO, Arduino, προγραμματιςμόσ με block (π.χ. scratch), εφαρμογι 

για κινθτά (ςυνικωσ παρζχεται από τον προμθκευτι ι τθν κοινότθτα).  

 

Κάκε εγγραφι ςτθ βάςθ δεδομζνων περιζχει το όνομα του ρομπότ, ζναν ςφνδεςμο προσ 

τθν αρχικι ςελίδα (π.χ. προμθκευτισ, μεταπωλθτισ ι κοινότθτα), μία ςφντομθ περιγραφι 

και ζναν ςφνδεςμο προσ το βίντεο που παρουςιάηει τθν λειτουργικότθτα του ρομπότ. Εκτόσ 

από τθ δθμιουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων, ζχουμε πραγματοποιιςει αρκετζσ ςυνεντεφξεισ 

με ειδικοφσ (εκπαιδευτζσ και εκπαιδευτικοφσ) που εργάηονται με εκπαιδευτικά ρομπότ - 

προκειμζνου να ςασ δϊςουμε περιπτϊςεισ χριςθσ και πρόςκετεσ ςυμβουλζσ.   

Ασ δοφμε ςφντομα τθ βάςθ δεδομζνων και τισ ςυνεντεφξεισ, κακϊσ και περαιτζρω 

διδακτικό υλικό που παρζχεται ςτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε πάνω 

από 10 ρομπότ καταςκευαςμζνα με τεχνολογία εκτφπωςθσ 3D - που προςφζρονται κυρίωσ 

ωσ κιτ ανοιχτοφ κϊδικα / ανοιχτοφ υλικοφ για αυτο-προετοιμαςία και ςυναρμολόγθςθ - 

μπορείτε να δθμιουργιςετε τα ςενάρια εκπαίδευςισ ςασ όχι μόνο ςε ρομπότ sensustricto, 

αλλά και με γενικζσ δεξιότθτεσ μθχανικισ. Θα βρείτε διαφορετικά επίπεδα δυςκολίασ: από 

πολφ απλά ζργα π.χ. Little Arm ι LittleBots, μζτριασ δυςκολίασ π.χ. 3D Printed Arduino 

Social Robot Buddy, Q1 lite 3), ζωσ προθγμζνα π.χ. Aspir v2 ι Poppy. Ζχουμε επίςθσ 

ετοιμάςει μια εκπαιδευτικι ενότθτα αφιερωμζνθ ςτθν εκτφπωςθ 3D - για να κάνουμε τθν 

εμπειρία ςασ με 3D εκτυπωμζνα ρομπότ ακόμα πιο ευχάριςτθ. 

 Μία μεγάλθ ομάδα ρομπότ ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για τθ διδαςκαλία προγραμματιςμοφ: 

ClickBot STEM, RoboMaster S1, Tello EDU, Edison, ELEGOO Smart Robot Car (ακόμθ και για 

αρχάριουσ), Lego Mindstorms. Οριςμζνα ςχετίηονται με διεκνείσ διαγωνιςμοφσ για να 

προςελκφςουν περαιτζρω τουσ μακθτζσ ςασ (π.χ. RoboMaster S1).   

Θα βρείτε ρομποτικά κιτ εάν ενδιαφζρεςτε για αυτοςυναρμολόγθςθ τα οποία εμπνζουν τθν 

δθμιουργικι ςκζψθ και ταιριάηουν ιδανικά ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ STEM / STEAM. 

Πρζπει να επιλζξετε τθ λζξθ-κλειδί «κιτ» για να δείτε τζτοια παραδείγματα: IQ VEX, Κιτ 

Μθχανικοφ Robotis, Bioloid, Velleman KSR13, Lego Mindstorms. Οριςμζνεσ άλλεσ 

περιπτϊςεισ χριςθσ είναι διακζςιμεσ ςτισ ςυνεντεφξεισ (π.χ. mBOT από τθν οικογζνεια 

MakeBlock). Μια άλλθ προςζγγιςθ είναι θ χριςθ ευζλικτων ρομπότ (αναηθτιςτε το 

ClickBot) ι θ ςφνδεςθ με εξωτερικι Σεχνθτι Νοθμοςφνθ (π.χ. Tello EDU, Moxi). Μπορείτε 

να βρείτε παραδείγματα ρομπότ DYI που μποροφν να καταςκευάςετε μόνοι ςασ  μόνοι ςασ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν 3D τθν 3D τεχνολογία εκτφπωςθσ και τοοπυσ μικρυσ 

μικροελεγκτζσελεγκτζσ Arduino.  

Τπάρχουν πολλά εμπορικά κοινωνικά ρομπότ: EMYS, Furhat (επίςθσ περιγράφεται 

διεξοδικά ςτθ ςυνζντευξθ με τον κακθγθτι Olov  Engwall), iPAL, Kebbi Air S, Kaspar, Maatje 

(μερικζσ περιπτϊςεισ χριςθσ μποροφν να βρεκοφν ςτθ υνζντευξθ 1 με Εκπαιδευτι 

Ενθλίκων από τθν Ολλανδία), NAO, Paro, Tessa. Για παράδειγμα, το ρομπότ ZORA (μία από 

τισ εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ που εφαρμόςτθκαν ςτο ρομπότ NAO) - που παρουςιάςτθκε 

ςε μια ςυνζντευξθ με ζναν εκπαιδευτι ενθλίκων - ςχεδιάςτθκε για να βοθκιςει τουσ 

νοςθλευτζσ, ςςτθ φροντίδα των παιδιϊν και τουσ θλικιωμζνουσ.  



 

 

 

Μπορείτε να βρείτε μερικά πιο προθγμζνα ρομπότ με βάςθ το λειτουργικό τουσ ςφςτθμα  

ιδανικά για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα. Σο TurtleBot3 Burger με ανοιχτι 

αρχιτεκτονικι ROS μπορεί να βρει εφαρμογι ςχεδόν οπουδιποτε - μερικζσ εκπαιδευτικζσ 

προτάςεισ παρζχονται ςτθ ςυνζντευξθ με τθν Agnieszka Węgierska (υποψιφια διδάκτωρ 

και ερευνιτρια).  

Μπορείτε να περιθγθκείτε ςε περιπτϊςεισ χριςθσ που παρζχονται από επαγγελματίεσ ςε 

διάφορουσ κλάδουσ που παρουςιάηουν τισ εμπειρίεσ τουσ με τθ χριςθ ρομπότ για 

εκπαίδευςθ. Αυτζσ οι ςυνεντεφξεισ εκτείνονται ςε διάφορεσ εφαρμογζσ, από τθ χριςθ ενόσ 

ρομπότ που ςχεδιάςτθκε από τον κακθγθτι Engwall για εκπαίδευςθ ομιλίασ ζωσ τθ χριςθ 

του εμπορικοφ κοινωνικοφ ρομπότ Pepper από τον κακθγθτι Terzieva για να προςδιοριςτεί 

ο αντίκτυποσ του υλικοφ διαλζξεων ςτουσ μακθτζσ, ο βακμόσ εμπλοκισ τουσ ςτθν τάξθ και 

για να δοφμε τι προκαλεί ενδιαφζρον ςτο κοινό.   

Οι κφριοι Kubat και  Łuczak -  διδακτορικοί φοιτθτζσ και οι ερευνθτζσ χρθςιμοποιοφν mBots 

για να διδάξουν άλλουσ εκπαιδευτικοφσ από τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ. υμμετζχουν ςε ζνα μεγάλο ζργο που ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ των ικανοτιτων 

του διδακτικοφ προςωπικοφ, δθλαδι των ατόμων που διεξάγουν εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ αναπτφςςοντασ ενδιαφζροντα πλθροφορικισ, κακϊσ και ςτθν 

ενεργοποίθςθ νζων ταλαντοφχων ςτθν πλθροφορικι, ςτθν τόνωςθ τθσ δθμιουργικότθτασ 

και ςτθν προϊκθςθ τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ ςε λζςχεσ πλθροφορικισ.   

Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα προγραμματιηόμενων κινθτϊν ρομπότ που μιμοφνται 

ηϊα ι ζχουν τεχνθτι νοθμοςφνθ. Για παράδειγμα, θ Mireia Castellá, κλινικι ψυχολόγοσ, 

παρουςιάηει διάφορα ρομπότ που χρθςιμοποιεί ςτο Ινςτιτοφτο Pere Mata (Ρζουσ, Ιςπανία). 

Μεταξφ αυτϊν είναι: Cozmo, Bee-Bot, PLEAO-RB (robo-dinosaur), OZOBOT και το SPHERO-

Bolt. Μερικά από αυτά μποροφν να βρεκοφν ςτθ βάςθ δεδομζνων, ωςτόςο, αρκετά είναι 

ιδθ ξεπεραςμζνα - θ ρομποτικι είναι ζνασ πολφ δυναμικόσ τομζασ.  

Σο Bee-Bot χρθςιμοποιικθκε επίςθσ από τον κακθγθτι Ona Ventura – δάςκαλο και ειδικό 

ςτισ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ και τισ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ.  

Περιςςότερα παραδείγματα χριςθσ ρομπότ ωσ κοινωνικϊν εταίρων ι εκπαιδευτικϊν 

μπορείτε να βρείτε ςτισ ςυνεντεφξεισ με τθν κακθγιτρια Μαρία Γεωργαντοποφλου και τθν 

Daniela Angelova: ρομπότ Edison, με τον Hristo Popov: ρομπότ Roberta και με τθν Anabel 

Lòpez: Robot Mouse.  

Σα ρομπότ μποροφν επίςθσ να βοθκιςουν άμεςα τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ – μια 

ςυνζντευξθ με ζναν εκπαιδευτι ενθλίκων ςε ζνα πανεπιςτιμιο εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν 

ςτθν Ολλανδία παρουςιάηει τθν περίπτωςθ τθσ χριςθσ του ρομπότ Lea και του πρόςφατου 

ρομποτικοφ βραχίονα Obi για να βοθκιςει άτομα με κινθτικά προβλιματα ςτα άνω άκρα. 

 

"Η ςποζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ για ηην παπαγυγή ηος παπόνηορ οδηγού δεν ζςνιζηά αποδοσή ηος 

πεπιεσομένος, ηο οποίο ανηανακλά ηιρ απότειρ μόνον ηυν δημιοςπγών, και η Εςπυπαφκή Επιηποπή δεν θέπει οςδεμία 

εςθύνη για οποιαδήποηε σπήζη ηυν πληποθοπιών πος εμπεπιέσονηαι ζε αςηό". 


