
                                                     

 

  



  

Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ μέσω της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης και της ρομποτικής για καλύτερη ένταξη στην 

αγορά εργασίας- 2020-1-RO01-KA202-080479  

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.   
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτό.  
 
Παρόλο που έχει ληφθεί μεγάλη μέριμνα για την παροχή ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών, ούτε 
ο συγγραφέας (οι συγγραφείς), ούτε ο εκδότης, ούτε οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται με την παρούσα 
έκδοση, φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή υποχρέωση που προκαλείται ή φέρεται να 
προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από το παρόν βιβλίο. 
Το υλικό που περιέχεται στο παρόν δεν προορίζεται να παράσχει ειδικές συμβουλές ή συστάσεις για 
οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση.   
 
Ειδοποίηση για το εμπορικό σήμα: Χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση και επεξήγηση χωρίς 
πρόθεση παραβίασης. 
 

 
 
Σύμφωνα με αυτή την άδεια είστε ελεύθεροι να: 
Κοινή χρήση: αντιγραφή και αναδιανομή του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή. 
Προσαρμογή: αναμειγνύετε, μετασχηματίζετε και αξιοποιείτε το υλικό 
 
Υπό τους ακόλουθους όρους: 
Αναφορά - Πρέπει να δώσετε την κατάλληλη αναφορά, να παρέχετε σύνδεσμο προς την άδεια χρήσης 
και να αναφέρετε αν έγιναν αλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά 
όχι με τρόπο που να υποδηλώνει ότι ο δικαιοπάροχος υποστηρίζει εσάς ή τη χρήση σας. 
Μη εμπορική χρήση - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς. 
Share Alike - Εάν αναμίξετε, μεταμορφώσετε ή αξιοποιήσετε το υλικό, πρέπει να διανείμετε τις 
συνεισφορές σας με την ίδια άδεια χρήσης όπως το πρωτότυπο. 
Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί - Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά 
μέτρα που περιορίζουν νομικά άλλους από το να κάνουν οτιδήποτε επιτρέπει η άδεια χρήσης. 
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Εισαγωγή 
 

Η Ευρώπη κατέχει το 32% των παγκόσμιων αγορών. Στη βιομηχανική ρομποτική κατέχει περίπου 

το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς, ενώ στη μικρότερη αγορά ρομπότ επαγγελματικών υπηρεσιών οι 

Ευρωπαίοι κατασκευαστές παράγουν το 63% των μη στρατιωτικών ρομπότ. Επίσης, η έρευνα στην 

Ευρώπη στον τομέα της ρομποτικής, της μηχανοτρονικής και της τεχνητής νοημοσύνης είναι σημαντική, 

γεγονός που αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την αναγκαιότητα της εισαγωγής της 

ρομποτικής ως γνωστικού αντικειμένου στα προγράμματα σπουδών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η μηχανοτρονική και η ρομποτική, αν και σχετικά νέοι τομείς για εμάς, έχουν γνωρίσει τεράστια 

ανάπτυξη τον τελευταίο καιρό. Παράλληλα με την ανάπτυξή τους, οι τομείς στους οποίους 

χρησιμοποιούνται έχουν επεκταθεί σημαντικά. Σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τομέας της 

σύγχρονης ζωής ή βιομηχανίας που να μην χρησιμοποιεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μηχανοτρονικά 

συστήματα. 

Αυτή η πανταχού παρουσία αυτής της τεχνολογίας στη ζωή μας αναγκάζει σε κάποιο βαθμό τα 

εκπαιδευτικά συστήματα να συμπεριλάβουν στα προγράμματα σπουδών τους πληροφορίες και 

μαθήματα που εισάγουν τους μαθητές σε αυτόν τον κόσμο.  

Το γεγονός ότι τα μηχανοτρονικά συστήματα περιλαμβάνουν τεχνογνωσία από τους τομείς της 

μηχανικής, της ηλεκτρονικής και, τέλος, της πληροφορικής, καθιστά τον τομέα αυτό εξαιρετικά σημαντικό 

για την καθοδήγηση των νέων προς την επαγγελματική κατάρτιση. 

Μια πρόσφατη εξέλιξη είναι τα συστήματα IoT (Internet of Things), τα οποία είναι κατ' εξοχήν 

μηχανοτρονικά συστήματα που θα διαδοθούν ευρέως. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία, έτσι 

ώστε η παροχή γνώσεων στους μαθητές όλων των τομέων σπουδών σε αυτόν τον τομέα να συμβάλει 

σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με το περιβάλλον τους και, το σημαντικότερο, στο 

περιβάλλον στο οποίο θα καταλήξουν να εργάζονται και να εκπαιδεύονται ως ενήλικες. 

Το πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκε σε αυτό το έργο στοχεύει να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τη διδασκαλία της ρομποτικής και των τεχνικών γνώσεων σε αυτόν τον τομέα σε ένα ευρύ 

φάσμα φοιτητών σε διάφορους τομείς σπουδών. Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι τέτοια ώστε 

να επιτρέπει μια εξατομικευμένη προσέγγιση της διδασκαλίας ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το 

επίπεδο γνώσεων που επιδιώκεται στο τέλος του μαθήματος. 

Τα προγράμματα σπουδών που αναπτύχθηκαν ως πνευματικό αποτέλεσμα του προγράμματος 

Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της 

ρομποτικής για καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας- 2020-1-RO01-KA202-080479 έχει ως στόχο να 

προσφέρει ένα εργαλείο για την εφαρμογή της ρομποτικής στα σχολεία σε γυμνάσια, λύκεια, ακόμη και 



                                                     
αν δεν επικεντρώνονται στην τεχνική μάθηση. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο χρήσης για 

τα τεχνικά λύκεια για να τροποποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τα υπάρχοντα προγράμματα 

σπουδών τους.   

Το υλικό περιλαμβάνει όλα τα θέματα που απαιτούνται για τη διδασκαλία της ρομποτικής από το 

υπόβαθρο της ρομποτικής, τα μηχανικά μέρη, τα ηλεκτρονικά, τους αισθητήρες, τους μικροελεγκτές και 

τον προγραμματισμό τους και την τρισδιάστατη εκτύπωση. Η δομή των προγραμμάτων σπουδών και 

των ενοτήτων είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την αρθρωτή χρήση του υλικού. 

Κάθε μέρος παρουσιάζεται από τη βασική τους έννοια και τις στοιχειώδεις γνώσεις, ώστε να μπορεί 

εύκολα να προσαρμοστεί στο επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο εφαρμόζεται (μαθητές γυμνασίου, 

μαθητές λυκείου χωρίς τεχνικό υπόβαθρο), αλλά περιέχει και προχωρημένα θέματα για μαθητές λυκείου 

με τεχνικό υπόβαθρο.  

Κάθε θέμα του προγράμματος σπουδών αποτελεί ένα καλά καθορισμένο σύνολο συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων που βοηθά τους εκπαιδευτικούς, που εφαρμόζουν το 

πρόγραμμα σπουδών, να το χρησιμοποιήσουν και να το προσαρμόσουν στα χαρακτηριστικά της 

ομάδας στην οποία εφαρμόζεται (ηλικία και προηγούμενες γνώσεις). Επίσης, κάθε θέμα έχει έναν οδηγό 

για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

 Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν ελάχιστο χρόνο για κάθε μάθημα, επιτρέποντας στον 

εκπαιδευτικό να προσαρμόζει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες του 

μαθητή. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα προγράμματα σπουδών ευέλικτα και μπορούν εύκολα 

να προσαρμοστούν στις μαθησιακές ανάγκες και τις προηγούμενες γνώσεις.  

Όσον αφορά το υπόβαθρο των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν τα προγράμματα σπουδών, το 

επίπεδο λεπτομέρειας για κάθε θέμα είναι υψηλό ώστε να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες, 

καθιστώντας δυνατή τη χρήση των προγραμμάτων σπουδών από εκπαιδευτικούς που μπορεί να μην 

είναι άμεσα εκπαιδευμένοι στη ρομποτική και τη μηχατρονική, αλλά είναι εκπαιδευμένοι σε έναν από 

τους κλάδους STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), ιδίως στην πληροφορική και τη 

φυσική. 

Γενικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών  
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και συλλογισμού. 

2. Απόκτηση δεξιοτήτων επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων. 



                                                     

3. Στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, αποκτούν δεξιότητες συνεργασίας, 

κοινωνικοποιούνται, δημιουργούν ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον και μοιράζονται 

τις γνώσεις τους με άλλους. 

4. Απόκτηση εμπειρίας στην ομαδική εργασία, την κατανομή των καθηκόντων και τη 

συμφιλίωση/παροχή συνεργασίας μεταξύ των ομάδων. 

5. Χρήση της μεθόδου πειραματισμού-σφάλματος και της έρευνας για την παραγωγή 

υλικού που μπορεί να είναι επωφελής για το άτομο ή/και την κοινωνία. 

6. Απόκτηση επιστημονικής προοπτικής και της ικανότητας μετατροπής της γνώσης 

σε πράξη. 

7. Οπτικοποιήση της τελικής έκδοση των έργων και δημιουργία πλάνου με τη χρήση 

μοντέλων. 

8. Παραγωγή καινοτόμων και δημιουργικών λύσεων για την επίλυση προβλημάτων 

της καθημερινής ζωής. 

9. Εκμάθηση λογισμικού για τη χρήση βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και το 

σχεδιασμό, καθώς και χρήση μηχανημάτων και εργαλείων χειρός στην 

παραγωγική διαδικασία. 

10. Κατανόηση και τήρηση των κανόνων επαγγελματικής ασφάλειας, ιδίως όταν 

εργάζεστε σε εργαστήριο. 

11. Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τα μαθηματικά, τις θεμελιώδεις επιστήμες και την 

τεχνολογία, τη φυσική, επίσης, η συνέχιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εξαρτάται από τον τομέα ενδιαφέροντος. 

Γενικές δεξιότητες  
 

• Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων 

• Αλγοριθμική και αναλυτική σκέψη 

• Χρήση επαγωγικού συλλογισμού 

• 3-διάστατη/τοπογραφική σκέψη 



                                                     

• Μαθηματική σκέψη 

• Δημιουργική σκέψη 

• Δημιουργία συνδέσεων μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής  

• Ομαδική εργασία/συμβιβασμός  

• Ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Προσέγγιση Πρόγραμματος Σπουδών στη 

Μάθηση και τη Διδασκαλία 
 

▪ Οι μαθητές έρχονται στο μαθησιακό περιβάλλον με τις δικές τους μοναδικές 

προκαταλήψεις και πεποιθήσεις, αυτές οι προκαταλήψεις, οι στάσεις και οι στόχοι 

επηρεάζουν τη μάθηση. 

▪ Η μάθηση δεν είναι μια παθητική διαδικασία, είναι μια ενεργητική, συνεχής και 

εξελικτική διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

▪ Η γνώση και οι γνώσεις δομούνται μοναδικά τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά 

από κάθε άτομο. Ωστόσο, υπάρχει μια ταύτιση στα πρότυπα νοήματος που τα 

άτομα δομούνται λόγω κοινών φυσικών εμπειριών, της γλώσσας και των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

▪ Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης-διδασκαλίας, η αξιοποίηση όσων 

μαθαίνουν οι μαθητές έξω από την τάξη όσο και μέσα στην τάξη θα πρέπει να 

στοχεύει στην εσωτερίκευση της γνώσης από τους μαθητές. 

Προσέγγιση στην αξιολόγηση & αξιολόγηση 
 

▪ Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων και συστηματική 

διαδικασία που περιλαμβάνει την αποθήκευση και την ερμηνεία των δεδομένων 

που σχετίζονται με την εκπαίδευση, με στόχο τον προσδιορισμό της 



                                                     

αποτελεσματικότητας της μάθησης και του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση αποτελεί 

ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών και επηρεάζει άμεσα τη 

μάθηση, τη διδασκαλία και τον προγραμματισμό. 

▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους στην εκπαίδευση. 

▪ Η χρήση των συμβατικών μεθόδων αξιολόγησης και αξιολόγησης για την 

αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών για τα ρομποτικά συστήματα δεν θα 

αποφέρει επαρκή αποτελέσματα για το λόγο ότι το μάθημα αυτό εστιάζει 

περισσότερο στην πρακτική εξάσκηση. Ως εκ τούτου, οι καθηγητές θα πρέπει να 

διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση, ιδίως κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων εργαστηρίων και των επιτόπιων εκπαιδεύσεων, ώστε να 

παρατηρούν τις συμπεριφορές των μαθητών, την προσέγγιση του μαθήματος και 

τις αλληλεπιδράσεις τους τόσο με το υλικό του μαθήματος όσο και με τους 

συμμαθητές τους. 

  



                                                     

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη ρομποτική 

Διάρκεια: τουλάχιστον 2 ώρες 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

• Ψηφιακές δεξιότητες  

• Μαθηματικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία 

Ειδικές δεξιότητες 

Α. Ανάπτυξη μιας επισκόπησης των τεχνολογιών μηχανοτρονικής  

Β. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές τεχνολογίες των ρομπότ και την ανάπτυξη της 

ρομποτικής εν γένει.  

Γ. Εξοικείωση με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών 

Δ. Κατανόηση του αντίκτυπου των ρομποτικών τεχνολογιών στην κοινωνία, καθώς και της σχέσης 

μεταξύ ρομποτικής, πληροφορικής, μηχανικής, ηλεκτρονικής και άλλων αντικειμένων. 

Ε. Επισκόπηση της ρομποτικής, της οικογένειας ρομπότ, των συστημάτων και των λειτουργικών 

υποσυστημάτων  

Μαλακές δεξιότητες 

• Ικανότητα σκέψης 

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

• Διεπιστημονικές ικανότητες (μαθηματικά, φυσική, ηλεκτρονική, γραφιστική, αγγλική γλώσσα) 

• Ικανότητα ομαδικής εργασίας 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες  

• Ενδογενή και εξωγενή κίνητρα  

• Φιλοδοξία δια βίου μάθησης 

• Αυτονομία  

 

  

  



                                                     

Περιεχόμενα 

Κύρια περιεχόμενα Μαθησιακή στόχοι 

Τι είναι η ρομποτική; A.1. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων των 

ρομποτικών τεχνολογιών. 

Ανάπτυξη ρομπότ A.1. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων των 

ρομποτικών τεχνολογιών. 

A.2. Επισκόπηση της ρομποτικής και των πρώτων σταδίων της 

B.1. Διαμόρφωση εικόνας της εξέλιξης της τεχνολογίας, ιδίως της 

ρομποτικής 

Ρομπότ στη βιομηχανία B.1. Διαμόρφωση εικόνας της τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδίως της 

ρομποτικής 

Γ.1. Προσδιορισμός των περιοχών όπου τα ρομπότ έχουν 

αναπτυχθεί σημαντικά 

E.1. Ταξινόμηση των τύπων βιομηχανικών ρομπότ 

Ρομπότ γύρω μας A.2. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των τεχνολογιών σε μη 

βιομηχανικά περιβάλλοντα 

Γ.1 Προσδιορισμός των τομέων στους οποίους τα ρομπότ έχουν 

αναπτυχθεί σημαντικά. 

Γ.2 Προσδιορισμός βιομηχανικών και μη βιομηχανικών τομέων 

όπου χρησιμοποιούνται ρομπότ. 

Δ.1. Κατανόηση της πολυπλοκότητας των ρομποτικών 

συστημάτων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 

E.1. Ταξινόμηση των τύπων βιομηχανικών ρομπότ 

Μελλοντικά ρομπότ A.2. Διαμόρφωση μιας επισκόπησης της ρομποτικής και των 

πρώτων σταδίων της 

B.1. Διαμόρφωση εικόνας της εξέλιξης της τεχνολογίας, ιδίως της 

ρομποτικής 

Λογική/λειτουργική δομή ενός 

ρομπότ (π.χ. ενεργοποιητές, 

αισθητήρες, έλεγχος, hmi, ...) 

A.1. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων των 

ρομποτικών τεχνολογιών. 

Δ.1 Κατανόηση της πολυπλοκότητας των ρομποτικών 

συστημάτων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 

E.2. Κατανόηση των δομικών στοιχείων ενός ρομπότ 

E.3. Κατανόηση του λειτουργικού ρόλου κάθε υποσυστήματος στη 

δομή ενός ρομπότ  

E.4. Κατανοήστε πώς αλληλοεπιδρούν αυτά τα συστήματα. 

 

 

  



                                                     

Κριτήρια αξιολόγησης/ εκτίμησης 

 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση, μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του μαθήματος και έχει μια 

λειτουργία τελειοποίησης. Κύρια μέθοδος εφαρμογής θα πρέπει να είναι ο διάλογος. 

 

Ρουμπρίκα αξιολόγησης  
 

Καλό 

(8-10 βαθμοί) 

Ικανοποιητικό 

(7-5 βαθμοί) 

Φτωχό 

(4-1 βαθμοί) 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Έρευνα και 

συλλογή 

πληροφοριών 

Ο μαθητής συλλέγει 

πολλές 

πληροφορίες από 

διάφορα μέρη, 

όπως βιβλία, το 

διαδίκτυο, τεχνικά 

εγχειρίδια κ.λπ. 

ο μαθητής συλλέγει 

πολλές 

πληροφορίες από 

λίγα μέρη 

Οι μαθητές 

συλλέγουν λίγες 

πληροφορίες 

10 

Κοινή χρήση Μοιράζεται πάντα 

τις πληροφορίες και 

τις ιδέες με τα μέλη 

της ομάδας. 

Μερικές φορές 

μοιράζεται τις 

πληροφορίες και τις 

ιδέες με τα μέλη της 

ομάδας. 

Δεν μοιράζεται τις 

πληροφορίες και τις 

ιδέες με τα μέλη της 

ομάδας. 

10 

Ακρόαση των 

άλλων μελών της 

ομάδας 

Ακούει πάντα τις 

ιδέες και τις 

προτάσεις της 

ομάδας. 

Μερικές φορές 

ακούει τις ιδέες και 

τις προτάσεις της 

ομάδας. 

Δεν ακούει τις ιδέες 

και τις προτάσεις 

της ομάδας. 

10 

Συνεργασία με 

την ομάδα 

Ποτέ δεν 

διαφωνούσε με τα 

μέλη της ομάδας, 

αλλά πάντα 

συζητούσε τις ιδέες 

του και άκουγε τη 

γνώμη όλων. 

Μερικές φορές 

διαφωνούσε με τα 

μέλη της ομάδας και 

δεν συζητούσε 

πάντα για τις ιδέες 

του και άκουγε τη 

γνώμη όλων. 

Συχνά διαφωνούσε 

με τα μέλη της 

ομάδας και σπάνια 

συζητούσε για ιδέες 

ή άκουγε τη γνώμη 

όλων. 

10 

 

  

  



                                                     

Παιδαγωγική προσέγγιση 

 

Κύρια περιεχόμενα Λεπτομερή περιεχόμενα Προτεινόμενη 

διδακτική μέθοδος 

Τι είναι η ρομποτική; Οι πρώτες ιδέες ενός ρομπότ  

Μηχανικές συσκευές στο Μεσαίωνα (αυτόματα 

ανθρωποειδή, μηχανικά πτηνά κ.λπ.) 

Βιομηχανική επανάσταση 

Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής, της μηχανικής και της 

ρομποτικής. 

 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Συζήτηση 

Ρομπότ στη 

βιομηχανία 

Παρουσίαση των κύριων βιομηχανικών τομέων 

όπου χρησιμοποιούνται βιομηχανικά ρομπότ 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Συζήτηση  

− Ομαδική 

δραστηριότητα 

Ρομπότ γύρω μας Παρουσίαση μη βιομηχανικών περιοχών όπου 

χρησιμοποιούνται ρομπότ (ρομπότ υπηρεσιών) 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Συζήτηση  

− Ομαδική 

δραστηριότητα 

Μελλοντικά ρομπότ Παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών όπως η 

αναγνώριση εικόνας και η τεχνητή νοημοσύνη που 

εφαρμόζονται στα ρομπότ 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Αντιπαράθεση 

− Συζήτηση 

Λογική/λειτουργική 

δομή ενός ρομπότ 

(π.χ. ενεργοποιητές, 

αισθητήρες, έλεγχος, 

hmi, ...) 

Οικογένειες ρομπότ ( τύποι ρομπότ) 

Δομή ενός βιομηχανικού ρομπότ 

Μηχανικό σύστημα 

Σύστημα κίνησης 

Σύστημα διοίκησης και ελέγχου 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Συζήτηση 

− Λύση ασκήσεων με 

την καθοδήγηση 

του καθηγητή 

 

Πόροι 

Το περιεχόμενο ενδείκνυται για δυναμική παρουσίαση με μοντέλα κλίμακας ή παρουσιάσεις 
πολυμέσων. Οι ελάχιστοι πόροι θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και έναν βιντεοπροβολέα. 
 

  



                                                     

Ενότητα 2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 3D 

και 3D εκτυπωτές 

Διάρκεια: τουλάχιστον 10 ώρες 

 

 Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι κύριες δεξιότητες στις οποίες στοχεύει η μελέτη αυτής της ενότητας είναι: 

• Ψηφιακές δεξιότητες 

• Μαθηματικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία 

 

Γενικές δεξιότητες:  

Α. Ανάπτυξη μιας επισκόπησης των τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης   

Β. Γνώση του τρόπου χρήσης της τεχνολογίας τρισδιάστατων εκτυπωτών 

Γ. Κατανόηση του αντίκτυπου των τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης στην κοινωνία 

Δ. Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή 

 

Μαλακές δεξιότητες: 

• Ικανότητα σκέψης 

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

• Διεπιστημονικές δεξιότητες (μαθηματικά, φυσική, ηλεκτρονικά, γραφιστική, αγγλικά) 

• Ικανότητα ομαδικής εργασίας 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα 

• Επιδίωξη της δια βίου μάθησης 

 

  



                                                     

Περιεχόμενα 

 

Κύρια περιεχόμενα Ειδικές δεξιότητες 

Τι είναι ο 3D εκτυπωτής; A.1. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων της 

τεχνολογίας των 3D εκτυπωτών 

Ρύθμιση ενός 3D εκτυπωτή A.1. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων της 

τεχνολογίας των 3D εκτυπωτών. 

A.2. Επισκόπηση του 3D εκτυπωτή και των πρώτων σταδίων του 

B.1. Εξοικείωση με την εικόνα του 3D εκτυπωτή  

3D εκτυπωτής στη βιομηχανία B.1. Εξοικείωση με την εικόνα του 3D εκτυπωτή 

Γ.1. Προσδιορίστε τους τομείς στους οποίους οι τρισδιάστατοι 

εκτυπωτές έχουν αναπτυχθεί σημαντικά 

Ε.1. Ταξινόμηση των τύπων βιομηχανικών τρισδιάστατων 

εκτυπωτών 

Ο 3D εκτυπωτής γύρω μας  A.2. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των τεχνολογιών σε μη 

βιομηχανικά περιβάλλοντα 

Γ.1. Προσδιορίστε τους τομείς στους οποίους η 3D έχει 

αναπτυχθεί σημαντικά. 

Γ.2. Προσδιορίστε τους βιομηχανικούς και μη βιομηχανικούς 

τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται η τρισδιάστατη τεχνολογία. 

D.1. Να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των συστημάτων 

τρισδιάστατων εκτυπωτών  

E.1. Ταξινόμηση των τύπων βιομηχανικών τρισδιάστατων 

εκτυπωτών 

Το μέλλον του 3D εκτυπωτή  A.2. Ανάπτυξη μιας επισκόπησης του 3D και των πρώτων 

σταδίων του 

B.1. Αποκτήστε μια 3D εικόνα 

Λογική/λειτουργική δομή του 

τρισδιάστατου εκτυπωτή 

A.1. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων των 3D 

τεχνολογιών. 

Δ.1. Κατανοούν την πολυπλοκότητα των 3D συστημάτων και 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 

E.2. Κατανοούν τα στοιχεία σχεδιασμού ενός 3D εκτυπωτή 

E.3. Να κατανοούν τον λειτουργικό ρόλο κάθε υποσυστήματος 

στη δομή του 3D εκτυπωτή 

E.4. Understand how these systems interact. 

 

  



                                                     

Κριτήρια αξιολόγησης και εκτίμησης 

Διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία μπορεί να διεξαχθεί σε οποιοδήποτε σημείο του μαθήματος και έχει 

επαναληπτική λειτουργία. Ο διάλογος πρέπει να είναι η κύρια μέθοδος εφαρμογής. 

Ρουμπρίκα αξιολογισης 

 Εξαιρετικό 

(8-10 βαθμοί) 

Καλή 

(5-7 βαθμοί) 

Φτωχό 

(1-4 βαθμοί) 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Έρευνα και 

συλλογή 

πληροφοριών 

Ο μαθητής συλλέγει 

πολλές 

πληροφορίες από 

διάφορα μέρη, 

όπως βιβλία, το 

διαδίκτυο, τεχνικά 

εγχειρίδια κ.λπ. 

Ο μαθητής συλλέγει 

πολλές 

πληροφορίες από 

λίγα μέρη 

Οι μαθητές 

συλλέγουν κάποιες 

πληροφορίες 

10 

Κοινή χρήση Μοιράζεται πάντα 

τις πληροφορίες και 

τις ιδέες με τα μέλη 

της ομάδας. 

Μερικές φορές 

μοιράζεται τις 

πληροφορίες και τις 

ιδέες με τα μέλη της 

ομάδας. 

Δεν μοιράζεται τις 

πληροφορίες και τις 

ιδέες με τα μέλη της 

ομάδας. 

10 

Ακρόαση των 

άλλων μελών της 

ομάδας 

Ακούει πάντα τις 

ιδέες και τις 

προτάσεις της 

ομάδας. 

Μερικές φορές 

ακούει τις ιδέες και 

τις προτάσεις της 

ομάδας. 

Δεν ακούει τις ιδέες 

και τις προτάσεις 

της ομάδας. 

10 

Συνεργασία με 

την ομάδα 

Ποτέ δεν 

διαφωνούσε με τα 

μέλη της ομάδας, 

αλλά πάντα 

συζητούσε τις ιδέες 

του και άκουγε τη 

γνώμη όλων. 

Μερικές φορές 

διαφωνούσε με τα 

μέλη της ομάδας και 

δεν συζητούσε 

πάντα για τις ιδέες 

του και άκουγε τη 

γνώμη όλων. 

Συχνά διαφωνούσε 

με τα μέλη της 

ομάδας και σπάνια 

συζητούσε για ιδέες 

ή άκουγε τη γνώμη 

όλων. 

10 

  

  



                                                     

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Κύρια περιεχόμενα Λεπτομερή περιεχόμενα Προτεινόμενη 

διδακτική μέθοδος 

Τι είναι το 3D; Πρώτες 3D ιδέες 

Μεσαιωνικές μηχανικές συσκευές (ανθρωποειδή 

αυτόματα, μηχανικά πουλιά κ.λπ.) 

Βιομηχανική επανάσταση 

Ηλεκτρονική, μηχανική και τρισδιάστατη 

ανάπτυξη. 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Συζήτηση 

3D στην βιομηχανία Μια εισαγωγή στις κύριες βιομηχανίες που 

χρησιμοποιούν 3D 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Συζήτηση  

− Ομαδική 

δραστηριότητα 

3D γύρω μας Παρουσίαση μη βιομηχανικών περιοχών με 

χρήση 3D 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Συζήτηση  

− Ομαδική 

δραστηριότητα 

Το μέλλον της 

τρισδιάστατης 

απεικόνισης 

 

Παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών όπως η 

αναγνώριση εικόνας και η τεχνητή νοημοσύνη σε 

3D 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Αντιπαράθεση 

− Συζήτηση 

Λογική/λειτουργική 

δομή του εκτυπωτή 

3D 

Σχεδιασμός βιομηχανικού εκτυπωτή 3D 

Μηχανικό σύστημα 

Σύστημα ελέγχου και λειτουργίας 

− Διάλεξη, εξήγηση 

− Συζήτηση 

− Λύση ασκήσεων με 

την καθοδήγηση 

του καθηγητή 

 

Πόροι 

Το περιεχόμενο ενδείκνυται για δυναμική παρουσίαση με μοντέλα κλίμακας ή παρουσιάσεις 

πολυμέσων. Οι ελάχιστοι πόροι θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και έναν βιντεοπροβολέα. 

  



                                                     

Ενότητα 3: Μηχανική και μηχανικά μέρη  
Διάρκεια: τουλάχιστον 8 ώρες 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

● Πρακτικές δεξιότητες 

● Μαθηματικές δεξιότητες 

Κύριες δεξιότητες:Οι κύριες δεξιότητες στις οποίες στοχεύει η μελέτη αυτής της ενότητας είναι: 

Α. Βασικές έννοιες της μηχανικής 

Β. Μηχανικά μέρη ενός ρομπότ και πως μπορούν να συνδυαστούν 

Γ. Κατανόηση της σημασίας των διαφόρων ειδών μηχανικών μερών 

Δ. Γνώση πως να τα συνδυάσουν για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα 

Ε. Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και τον παρεχόμενο εξοπλισμό για να στήσουν ένα πείραμα 

χρησιμοποιώντας την μηχανική 

 

Μαλακές δεξιότητες: 

• Ομαδική εργασία 

• Ηγετικές ικανότητες 

• Επικοινωνία  

• Επίλυση προβλημάτων 

• Λήψη αποφάσεων 

• Διαχείριση χρόνου 

• Δημιουργικότητα 

  



                                                     

Περιεχόμενα 

 

Κύρια περιεχόμενα Ειδικές δεξιότητες 

Εισαγωγή στη Μηχανική A1. Κάλυψη της βασικής έννοιας της Μηχανικής και συζήτηση για 

την Κινηματική 

Νόμοι του Νεύτωνα και ορμή A2. Η ιδέα για το πώς συνδέονται αυτά τα δύο θέματα και η χρήση 

τους στην πραγματική ζωή  

Έργο, ενέργεια, ισχύς και 

απόδοση 

A3.Εκμάθηση όλων των διαφορετικών τύπων ενέργειας και της 

διατήρησής της 

Εισαγωγή στην Ανώτερη 

Μηχανική 

B1. Εισαγωγή στην κυκλική κίνηση 

B2. Αναγνώριση του μηχανισμού και των εξαρτημάτων κυκλικής 

κίνησης. 

Κυκλική κίνηση Γ1. Συζητήστε σε βάθος την κυκλική κίνηση και αναλύστε 

διάφορες περιπτώσεις 

Γρανάζια Γ2.  Συζητήστε πώς λειτουργούν τα γρανάζια και τους διάφορους 

τύπους  

Δ1. Προσδιορίστε τη σχέση μετάδοσης για την επίτευξη μιας 

επιθυμητής ταχύτητας περιστροφής.  

Υπενθύμιση του 

ηλεκτρομαγνητισμού 

Ε1. Υπενθύμιση στους μαθητές τις βασικές ιδέες του 

ηλεκτρομαγνητισμού τον κανόνα του αριστερού χεριού του 

Φλέμινγκ, και τους νόμους του Λενζ και του Φαραντέι. 

Κινητήρες Ε2. Συζητήστε τον τρόπο λειτουργίας των κινητήρων και τους 

διαφορετικούς τύπους κινητήρων που χρησιμοποιούνται. 

Πρακτικό πείραμα E2. Οι μαθητές θα κληθούν να στήσουν ένα πείραμα που θα 

περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα μηχανικά μέρη. 

 

 

  



                                                     

Κριτήρια Αξιολόγησης και εκτίμησης 

Ρουμπρίκα αξιολόγησης της πειραματικής διαδικασία 

 Εξαιρετικό 

(8-10 βαθμοί) 

Καλή 

(5-7 βαθμοί) 

Φτωχό 

(1-4 βαθμοί) 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Η ιδέα του 

πειράματος 

Οι μαθητές 

χρησιμοποιούν 

το μεγαλύτερο 

μέρος του 

παρεχόμενου 

εξοπλισμού και 

οργανώνουν ένα 

πείραμα που 

αποδεικνύει τις 

περισσότερες 

από τις θεωρίες 

που καλύπτονται.  

Οι μαθητές 

χρησιμοποιούν 

τουλάχιστον τον 

μισό από τον 

εξοπλισμό που 

τους δόθηκε και 

επιδεικνύουν το 

μισό από το 

πρόγραμμα 

σπουδών.  

Οι μαθητές 

χρησιμοποιούν 

πολύ λίγα από τα 

χρησιμοποιούμεν

α μηχανήματα 

και επιδεικνύουν 

μόνο μία ή δύο 

θεωρίες. 

10 

Οργάνωση του 

πειράματος 

Το πείραμα 

στήνεται με λογική 

σειρά, 

περιλαμβάνει μόνο 

τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και 

παρέχει το 

καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. 

Περιττός 

εξοπλισμός που 

προστίθεται στο 

πείραμα με 

συνέπεια το 

αποτέλεσμα να 

είναι λιγότερο 

αποδοτικό  

Δεν υπάρχει καμία 

λογική στη σειρά 

της δομής 

οδηγώντας σε ένα 

κακό αποτέλεσμα 

10 

Πειραματική 

διαδικασία 

Το πείραμα 

χρησιμοποιείται 

στο μέγιστο με 

επανάληψη του 

πειράματος με 

διαφορετικές 

συνθήκες, 

παρέχοντας 

πολλαπλά 

αποτελέσματα, 

χρησιμοποιώντας 

πίνακες, γραφικές 

παραστάσεις και 

αβεβαιότητα, καθώς 

και ένα λογικό 

Η πειραματική 

διαδικασία 

ακολουθείτε σωστά 

και το αποτέλεσμα 

είναι ικανοποιητικό, 

αλλά δεν 

επαναλαμβάνεται 

με διαφορετικές 

συνθήκες. Οι 

γραφικές 

παραστάσεις δεν 

σχεδιάζονται 

σωστά και οι 

πίνακες κακώς 

συμπληρωμένοι. 

H πειραματική 

διαδικασία 

ακολουθείτε κακώς 

και το αποτέλεσμα 

δεν είναι το 

καλύτερο που 

μπορεί να βγει από 

αυτό. Οι πίνακες 

παρουσιάζονται 

ανεπαρκείς και δεν 

υπάρχουν γραφικές 

παραστάσεις. 

10 



                                                     
μοτίβο βημάτων στο 

πείραμά τους. 

Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται 

καλά με πίνακες, 

γραφικές 

παραστάσεις και 

αβεβαιότητας. 

Επίσης, εάν είναι 

δυνατόν, οι τιμές να 

συγκριθούν  με 

δεδομένες τιμές 

Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται με 

πίνακες και 

γραφικές 

παραστάσεις, αλλά 

χωρίς αβεβαιότητα  

ή σύγκριση με 

πραγματικές τιμές. 

Κακή παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων 

χωρίς πίνακες ή 

κακώς 

σχεδιασμένες 

γραφικές 

παραστάσεις 

10 

Παρουσίαση του 

πειράματος 

Η παρουσίαση των 

μαθητών έδειχνε τα 

σημαντικά μέρη του 

πειράματος. Όλοι 

οι μαθητές 

συμμετείχαν στην 

παρουσίαση και ο 

καθένας τους 

παρουσίασε ένα 

μέρος του 

πειράματος. Οι 

μαθητές 

επικοινωνούσαν με 

τους ελεγκτές και 

απαντούσαν 

ικανοποιητικά στις 

ερωτήσεις που τους 

τέθηκαν. 

Οι μαθητές 

παρουσίασαν το 

πείραμα 

παραλείποντας 

σημαντικά μέρη ή 

εξηγώντας 

ανεπαρκώς πώς 

κατέληξαν στα 

αποτελέσματά τους. 

Διάβαζαν από τις 

σημειώσεις τους ή 

από τις διαφάνειες 

αλλά κατάφεραν να 

απαντήσουν 

ικανοποιητικά στις 

ερωτήσεις 

Κακή παρουσίαση. 

Μόνο λίγοι από 

τους μαθητές 

συμμετείχαν. 

Αδυναμία 

απάντησης σε 

ερωτήσεις. 

10 

 

 

 

 

  



                                                     

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Κύρια ιδέα Λεπτομερή Περιεχόμενα 
Προτεινόμενη διδακτική 

μέθοδος 

Εισαγωγή στη 

μηχανική 

Επανάληψη των βασικών ορισμών όπως 

απόσταση, μετατόπιση, επιτάχυνση, οι 

τύποι και οι γραφικές παραστάσεις τους. 

− Συζήτηση  

− Παραδείγματα από τους 

μαθητές για το πώς 

αυτά εφαρμόζονται στην 

καθημερινότητα 

− Διάλεξη και επεξήγηση 

εάν είναι απαραίτητο 

Νόμοι  του Νεύτωνα 

και ορμή 

Κάλυψη των τριών νόμων του Νεύτωνα και 

των συγκρούσεων 

− Συζήτηση  

− Πείραμα που γίνεται σε 

ομάδες για να 

διερευνηθεί η διαφορά 

μεταξύ των νόμων 

καθώς και το 

αποτέλεσμα των 

συγκρούσεων 

− Διάλεξη και επεξήγηση 

εάν είναι απαραίτητο 

− Επίλυση ασκήσεων 

Εργασία, ενέργεια, 

ισχύς και απόδοση 

Ορισμός του παραγόμενου έργου και του 

τύπου του, η σχέση μεταξύ του παραγόμενου 

έργου και της μεταβολής της κινητικής 

ενέργειας. Τύποι και έννοια της Κινητικής 

Ενέργειας και Βαρυτικής Δυναμικής 

Ενέργειας, της ισχύος και του βαθμού 

απόδοσης. Έννοια της μηχανικής ενέργειας 

και της διατήρησής της 

− Διάλεξη  

− Συζήτηση 

− Παραδείγματα από την 

καθημερινότητα από 

τους μαθητές 

− Επίλυση ασκήσεων 

Εισαγωγή στην 

Ανώτερη Μηχανική 

Εισαγωγή σε μια μη γραμμική κίνηση και 

πώς η απόσταση και η μετατόπιση 

αλλάζουν με διαφορετικές τροχιές κίνησης. 

Εισαγωγή στη γωνιακή ταχύτητα όταν ένα 

αντικείμενο κινείται σε κύκλο. 

− Συζήτηση  

Κυκλική κίνηση Θα πρέπει να συζητηθεί η έννοια της 

κεντρομόλου δύναμης και της κεντρομόλου 

επιτάχυνσης. Γιατί το αντικείμενο βρίσκεται 

σε κυκλική κίνηση, γωνιακή ταχύτητα, 

ταχύτητα και εξήγηση του εκκρεμούς και της 

κατακόρυφης κυκλικής κίνησης. Έννοια της 

μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας και της 

Βαρυτικής Δυναμικής Ενέργειας όταν το 

− Διάλεξη 

− Επίδειξη από τον 

δάσκαλο 



                                                     
αντικείμενο κινείται σε κατακόρυφο κύκλο 

και το γεγονός ότι η διεύθυνση της δύναμης 

αλλάζει ανάλογα με τη θέση του 

αντικειμένου. 

Γρανάζια, άξονες και 

σύνδεσμοι 

Εξοικείωση με διαφορετικά είδη γραναζιών 

και πώς επιλέγουμε το κατάλληλο (οδοντωτά 

γρανάζια, κωνικά γρανάζια, γρανάζια 

κυλινδρικά, γρανάζι σκουλήκι, ελικοειδή 

γρανάζια,...) 

Τροχοί, τροχαλίες και ιμάντες 

Χρήση συνδέσμων για τη σύνδεση των 

γραναζιών  

− Διάλεξη 

− Επίδειξη από τον 

εκπαιδευτικό 

− Παραδείγματα χρήσης 

αυτών των εργαλείων 

από τους μαθητές 

Αναθεώρηση του 

ηλεκτρομαγνητισμού 

Συζήτηση για τα ηλεκτρικά και μαγνητικά 

πεδία. Πώς λειτουργούν οι κινητήρες όταν 

υπάρχει ρέον καλώδιο σε μαγνητικό πεδίο 

και πώς προκαλείται Ηλεκτρισμός όταν ένας 

αγωγός κινείται σε μαγνητικό πεδίο. Θα 

πρέπει να συζητηθούν ο κανόνας του 

Φλέμινγκ του αριστερού χεριού, οι νόμοι του 

Λενζ και του Φαραντέι. 

− Διάλεξη 

 

Κινητήρες Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής του 

ηλεκτρομαγνητισμού στους κινητήρες. 

Εξήγηση της διαφοράς μεταξύ του 

ηλεκτροκινητήρα και μιας γεννήτριας και 

πώς η δομή του κινητήρα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

− Διάλεξη 

− Πειράματα για την 

παρατήρηση των 

διαφορών  

Πρακτικό πείραμα Οι ομάδες των μαθητών θα έχουν στη 

διάθεσή τους μάζες, αυτοκίνητα, διάφορους 

τροχούς, γρανάζια, καλώδια, μπαταρίες, 

μαγνήτες και θα τους ζητηθεί να στήσουν 

ένα πείραμα που θα ελέγχει όλες τις θεωρίες 

που διδάχθηκαν. Στο τέλος θα τους ζητηθεί 

να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους 

στους καθηγητές και στους άλλους μαθητές 

και θα βαθμολογηθούν. 

− Επίβλεψη από τους 

εκπαιδευτικούς 

Πόροι 

 

Το περιεχόμενο ενδείκνυται για δυναμική παρουσίαση με μοντέλα κλίμακας ή παρουσιάσεις 

πολυμέσων. Οι ελάχιστοι πόροι θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και έναν βιντεοπροβολέα όπως επίσης και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου της Φυσικής.  



                                                     

Ενότητα 4: Ηλεκτρονικά 
Διάρκεια: τουλάχιστον 10 ώρες 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι κύριες δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι μαθητές μέσω αυτού του κεφαλαίου είναι: 

• Ψηφιακές δεξιότητες  

• Μαθηματικές ικανότητες και βασικές δεξιότητες που χρειάζονται στις επιστήμες και την 

τεχνολογία. 

 

Γενικές δεξιότητες: 

Α. Γνώση του νόμου του Ohm. 

Β. Γνώση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 

Γ. Προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών ενός ηλεκτρονικού εξαρτήματος. 

Δ. Να προσδιορίζουν τις τιμές της αντίστασης και της χωρητικότητας των πυκνωτών στηριζόμενοι 

στους κωδικούς σήμανσης. 

Ε. Αναγνώριση των συμβόλων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 

ΣΤ. Έλεγχος της λειτουργίας των ημιαγωγών. 

Ζ. Σχεδίαση κυκλωμάτων για ρομπότ με και χωρίς την χρήση λογισμικού. 

Η. Απόκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την χρήση ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων. 

Θ. Προσδιορισμός και χρήση των υλικών, εργαλείων και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την 

χρήση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε κύκλωμα. 

Ι. Αναγνώριση και ανάλυση αναλογικού και ψηφιακού σήματος. 

ΙΑ. Έλεγχος και αναπροσαρμογή κυκλωμάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του 

κυκλώματος. 

  

Μαλακές δεξιότητες: 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Πρακτική σκέψη 

• Σωστή διαχείριση του χρόνου 

• Ομαδικότητα 

• Διεπιστημονική μάθηση 

• Χρήση ποικίλων πηγών μάθησης 



                                                     

 

Περιεχόμενα 

Κύρια περιεχόμενα Ειδικές δεξιότητες 

Βασικές Αρχές 

Ηλεκτρολογίας 

Α.1. Ορισμός δυναμικού, αντίστασης και έντασης 

Α.2. Υπολογισμός Δυναμικού, έντασης και αντίστασης για διάφορα 

κυκλώματα 

Γ.1. Ικανότητα αναγνώρισης  VCC και GND 

Ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα 

Β.1 Αναγνώριση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

Γ.1 Έλεγχος των χαρακτηριστικών κάθε ηλεκτρονικού εξαρτήματος 

Γ.2 Επεξήγηση λειτουργείας των εξαρτημάτων 

Δ.1 Υπολογισμός της αντίστασης και της χωρητικότητας του πυκνωτή από 

τους κωδικούς σήμανσης 

Ε.1 Αναγνώριση των συμβόλων των εξαρτημάτων 

Ε.2 Χρήση των εξαρτημάτων σε κυκλώματα 

Ζ.1 Αναγνώριση της κατάστασης λειτουργίας ημιαγωγών 

Αναλογικά και 

ψηφιακά σήματα 

Α.1 Υπολογισμός της τάσης και  της έντασης που είναι κατάλληλες για το 

ρομποτικό σύστημα 

Γ.2. Γνώση διαφόρων πηγών ενέργειας 

Η.1 Χρήση λογικών πυλών για την μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό 

και από ψηφιακό σε αναλογικό σήμα 

Θ.1 Αναγνώριση και ανάλυση αναλογικών και ψηφιακών σημάτων 

Ηλεκτρικοί κινητήρες Α.1 Γνώση του δυναμικού και της έντασης κάθε εξαρτήματος 

Β.1 Χρήση Η- γέφυρας για κινητήρες 

Γ.1 Έλεγχος των χαρακτηριστικών της ισχύς των ηλεκτρικών εξαρτημάτων  

Γ.2 Έλεγχος της ενεργειακής κατανάλωσης για κάθε συσκευή με βάση τα 

χαρακτηριστικά της 

Η.1 Απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων για την χρήση των στρατηγικών 

switching και pwm  

Ανάπτυξη τυπωμένου 

ηλεκτρονικού 

κυκλώματος 

Α.1 Γνώση της διαφοράς δυναμικού και της έντασης που αντιστοιχεί σε 

κάθε εξάρτημα 

Γ.1 Σχεδιασμό κυκλωμάτων για ρομπότ, με την ενσωμάτωση του  Arduino 

Γ.2. Βασικός σχεδιασμός κυκλωμάτων για ρομπότ 

Ι.1. Να είναι εξοικειωμένη με τα εργαλεία συγκόλλησης 

ΙΑ.1. Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν τα λάθη 

 

Παραδείγματα: 

1) Έλεγχος ενός σερβοκινητήρα μέσω ενός ποτενσιόμετρου και του IC 555 χρονοδιακόπτη 

2) Ανάπτυξη μιας ασπίδας για τον έλεγχο των κινητήρων Arduino 

 



                                                     

Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

Ρουμπρίκα αξιολόγησης Ηλεκτρονικών 

 Τέλεια  
(20-15) 

Καλή  
(14-7) 

Χρειάζεται 
βελτίωση (6-1) 

Μέγιστη 
Βαθμολογία  

Εφαρμογή του 
νόμου του Ohm. 

Εφάρμοσε σωστά τον 
νόμο του Ohm για τον 
υπολογισμό της 
τάσης, της έντασης και 
της 
αντίστασης. 

Εφάρμοσε με κάποια 
δυσκολία τον νόμο του 
Ohm για τον 
υπολογισμό της 
τάσης, της έντασης 
και της αντίστασης. 

Αδυνατεί να 
εφαρμόσει το νόμο 
του 
Ohm. 

20 

Γνώση των τύπων 
των ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πως 
χρησιμοποιούνται. 
 

Γνωρίζει τους 
διαφορετικούς τύπους 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πως να τους 
χρησιμοποιήσει. 

Γνωρίζετε μόνο 
μερικούς τύπους 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων. 

Δεν διακρίνει τα 
διάφορα 
ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα. 
Δεν μπορεί να 
τα χρησιμοποιήσει. 

20 

Μετατροπές 
ψηφιακού 
σήματος σε 
αναλογικό και του 
αναλογικού σε 
ψηφιακό με 
εφαρμογή 
λογικών πυλών. 

Πραγματοποιεί 
μετατροπές από 
ψηφιακό σε 
αναλογικό και από 
αναλογικό σε ψηφιακό 
σήμα μέσω λογικών 
πυλών και μπορεί να 
διακρίνει τα 
σήματα. 

Πραγματοποιεί 
μετατροπές ψηφιακού 
σε αναλογικό και 
αναλογικό σε ψηφιακό 
μέσω λογικών πυλών, 
αλλά δεν μπορεί 
διακρίνει τα σήματα. 

Δεν μετατρέπει ούτε 
διακρίνει μεταξύ 
ψηφιακών ή 
αναλογικών 
σημάτων. 

20 

Επιλογή των 
σωστών 
ηλεκτρικών 
κινητήρων που θα 
χρησιμοποιηθούν 
στο ρομπότ. 

Καθορίζει τους 
απαραίτητους 
ηλεκτρικούς κινητήρες 
ανάλογα με την 
απαιτούμενη 
ισχύ από το 
ρομπότ. 

Προσδιορίζει 
τους ηλεκτρικούς 
κινητήρες που 
απαιτούνται, 
αγνοώντας ωστόσο 
την ισχύ που 
χρειάζεται το ρομπότ. 

Δεν μπορεί να 
εφαρμόσει τους 
ηλεκτρικούς 
κινητήρες 
ανάλογα με τις 
ανάγκες του ρομπότ. 
 

20 

Ανάπτυξη, 
ανάλυση και 
δοκιμή των 
κυκλωμάτων. 

Αναπτύσσει ένα 
κύκλωμα, είναι σε 
θέση να το εφαρμόσει 
και να το δοκιμάσει. 

Αδυνατεί να αναπτύξει 
ένα 
κύκλωμα αλλά μπορεί 
να το δοκιμάσει 

Δεν μπορεί να κάνει 
κυκλώματα ή 
δοκιμές. 

20 

  



                                                     

Παιδαγωγική προσέγγιση 

 

Κύρια Περιεχόμενα Λεπτομερή Περιεχόμενα Προτεινόμενη διδακτική μέθοδος 

Βασικά στοιχεία 
ηλεκτρολογίας 

Ορισμός της ηλεκτρολογίας. 
Κατανόση του νόμου του Ohm για 
τον υπολογισμό της τάσης, της 
έντασης και της αντίστασης. 
Διάκριση μεταξύ VCC και 
GND 

─ Διάλεξη, πεξήγηση 
─ Ερωτήσεις και απαντήσεις 
─ Πρακτικές ασκήσεις. 
 

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα 
 

Προσέγγιση των διαφορετικών 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 
Παθητικά και ενεργά ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα. 
Διαφορετικοί τύποι ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων. 
Ονομαστική τιμή αντιστάσεων και 
πυκνωτών με κωδικούς σήμανσης. 
Σύμβολα ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων. 
Εξαρτήματα ημιαγωγών. 

─ Διάλεξη, πεξήγηση 
─ Ερωτήσεις και απαντήσεις 
─ Πρακτικές ασκήσεις. 
 

Αναλογικά και ψηφιακά 
ηλεκτρονικά 
 

Διάφορα είδη πηγών ενέργειας 
Λογικές πύλες 
Αναλογικά και ψηφιακά σήματα 
Μετατροπή σήματος από 
αναλογικό σε ψηφιακό. 

─ Διάλεξη, πεξήγηση 
─ Ερωτήσεις και απαντήσεις 
─ Πρακτικές ασκήσεις. 
 

Ηλεκτρικοί κινητήρες Η γέφυρα H για κινητήρες 
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα ισχύος 
Ελεγκτής PWM 

─ Διάλεξη, πεξήγηση 
─ Ερωτήσεις και απαντήσεις 
─ Εφαρμογές 
─ Ομαδικές δραστηριότητες 

Ανάπτυξη τυπωμένων 
κυκλωμάτων 

Βασικός σχεδιασμός κυκλωμάτων 
Σχεδιασμός τυπωμένων 
κυκλωμάτων 
Εργαλεία συγκόλλησης 

─ Διάλεξη, πεξήγηση 
─ Ερωτήσεις και απαντήσεις 
─ Πρακτικές ασκήσεις 
─ Ομαδικές δραστηριότητες 

 

 

Πόροι 

 

Το περιεχόμενο ενδείκνυται για δυναμική παρουσίαση συμπεριλαμβανομένων μοντέλων κλίμακας ή 

παρουσιάσεις πολυμέσων. Οι ελάχιστοι πόροι θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν υπολογιστή με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και έναν βιντεοπροβολέα. 

  



                                                     

Ενότητα 5: Ελεγκτές και μικροελεγκτές 
Διάρκεια: τουλάχιστον 10 ώρες 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι κύριες δεξιότητες στις οποίες στοχεύει η μελέτη του θέματος είναι: 

• Ψηφιακές δεξιότητες  

• Μαθηματικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες στις επιστήμες και την τεχνολογία 

 

Γενικές δεξιότητες: 

Α. Γνώση των κύριων τμημάτων ενός ρομποτικού συστήματος και αναγνώριση του ελεγκτή 

Β. Γνώση της δομής των μικροελεγκτών 

Γ. Γνώση γλωσσών ρομποτικής  

Δ. Γνώση προγραμματισμού Arduino  

Ε. Για να είναι δυνατή η διασύνδεση της πλακέτας ΑΤmega2560 με αισθητήρες και ενεργοποιητές 

ΣΤ. Να είναι σε θέση να προγραμματίζουν το Arduino για συγκεκριμένες εφαρμογές και να 

εντοπίζουν τις κατάλληλες διαθέσιμες βιβλιοθήκες 

 

Μαλακές δεξιότητες 

• Υπολογιστική ικανότητα και ικανότητα σκέψης 

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

• Εργαστηριακές δεξιότητες και πειραματική ικανότητα 

• Πρακτικές δεξιότητες 

• Διεπιστημονικές ικανότητες (μαθηματικά, φυσική, ηλεκτρονική, γραφιστική, αγγλικά) 

• Ικανότητα ομαδικής εργασίας 

• Ενδογενή και εξωγενή κίνητρα  

• Φιλοδοξία δια βίου μάθησης 

• Αυτονομία 

 
 

 

  



                                                     

Περιεχόμενα 

 

Κύρια περιεχόμενα Ειδικές δεξιότητες 

Εισαγωγή Α. γνώση των κύριων τμημάτων ενός ρομποτικού 

συστήματος και αναγνώριση του ελεγκτή 

Μικροεπεξεργαστής και 

μικροελεγκτές & δομή της 

αριθμομηχανής 

Β1. γνώση της γενικής δομής μιας αριθμομηχανής 

Β2. γνώση της δομής ενός μικροεπεξεργαστή 

Β3. γνώση της δομής των μικροελεγκτών και σύγκριση 

μικροεπεξεργαστών 

 

Αρχιτεκτονική ATmega2560 και 

πλακέτα ανάπτυξης Arduino  

B4. Γνώση της αναπτυξιακής πλακέτας Arduino Mega 

και της δομής ATMega2560 

Ε. να είναι σε θέση να διασυνδέσει την πλακέτα 

ATmega2560 με αισθητήρες και ενεργοποιητές 

 

Προγραμματισμός 

προσανατολισμένος στη 

ρομποτική  

Γ. γνώση γλωσσών ρομποτικής  

Δ. γνώση προγραμματισμού arduino 

ΣΤ. να είναι σε θέση να προγραμματίζουν το Arduino 

για συγκεκριμένες εφαρμογές και να εντοπίζουν τις 

κατάλληλες διαθέσιμες βιβλιοθήκες 

 

Παραδείγματα: 

• Διασύνδεση αισθητήρα απόστασης - οδήγηση κινητήρα DC pwm 

• Διασύνδεση οριακού διακόπτη, αναλογική είσοδος (ποτενσιόμετρο) - οδήγηση βηματικού 

κινητήρα 

 

  



                                                     

Κριτήρια αξιολόγησης/ εκτίμησης 

 

Ρουμπρίκα αξιολόγησης έργου υλικού 

 

 Καλή 

(8-10 βαθμοί) 

Ικανοποιητικό 

(7-5 βαθμοί) 

Φτωχό 

(4-1 βαθμοί) 

ΒΑΘΜΟΣ 

Έργο 

κυκλώματος 

Το κύκλωμα 

σχεδιάστηκε με τις 

δεδομένες 

προδιαγραφές και 

περιγράφεται τέλεια 

στην έκθεση. Ο 

μαθητής είναι σε 

θέση να εξηγήσει το 

αναμενόμενο 

αποτέλεσμα  

Το κύκλωμα 

σχεδιάστηκε με τις 

δεδομένες 

προδιαγραφές αλλά 

δεν περιγράφεται με 

ακρίβεια στην 

έκθεση. Ο μαθητής 

δεν είναι σε θέση να 

εξηγήσει πλήρως το 

αναμενόμενο 

αποτέλεσμα. 

Το κύκλωμα δεν 

σχεδιάστηκε σωστά 

με βάση τις 

δεδομένες 

προδιαγραφές και ο 

μαθητής δεν είναι σε 

θέση να εξηγήσει την 

αναμενόμενο 

αποτέλεσμα. 

10 

Υλοποίηση 

υλικού 

Το κύκλωμα 

υλοποιήθηκε τέλεια 

με πλήρη αυτονομία 

το κύκλωμα 

υλοποιήθηκε με 

μικρές ατέλειες και 

όχι πάντα αυτόνομα  

το κύκλωμα 

υλοποιήθηκε με 

ατέλειες ή δεν 

υλοποιήθηκε 

καθόλου 

10 

Αποτελέσματα 

και συζήτηση 

Τα αποτελέσματα 

αναλύονται και 

παρουσιάζονται 

καλά σε φύλλα 

γραφικών 

παραστάσεων με 

υπολογισμένες 

παραμέτρους. 

Τα αποτελέσματα 

αναλύονται εν μέρει 

και παρουσιάζονται 

σε φύλλα γραφικών 

παραστάσεων χωρίς 

υπολογισμένες 

παραμέτρους. 

Τα αποτελέσματα 

δεν αναλύονται 

10 

 

 

  



                                                     
Ρουμπρίκα αξιολόγηση έργου λογισμικού 

 

 Καλή 

(8-10 βαθμοί) 

Ικανοποιητικό 

(7-5 βαθμοί) 

Φτωχό 

(4-1 βαθμοί) 

Βαθμός 

Λύση Μια ολοκληρωμένη 

λύση εκτελείται χωρίς 

σφάλματα. Πληροί 

όλες τις 

προδιαγραφές. 

Μια ολοκληρωμένη 

λύση εκτελείται με 

μικρά σφάλματα, 

αλλά δεν πληροί όλες 

τις προδιαγραφές. 

Εφαρμόζεται μια 

ατελής λύση. Δεν 

μεταγλωττίζεται και/ή 

δεν εκτελείται 

10 

Σχεδιασμός 

προγράμματος 

Ο σχεδιασμός του 

προγράμματος 

χρησιμοποιεί την 

κατάλληλη δομή. 

Δεν είναι όλες οι 

επιλεγμένες δομές 

κατάλληλες.  

Λγες από τις 

επιλεγμένες δομές 

είναι κατάλληλες. 

10 

 

  



                                                     
Ρουμπρίκα αξιολόγησης μαλακών δεξιοτήτων 

 

 Καλή 

(8-10 βαθμοί) 

Ικανοποιητικό 

(7-5 βαθμοί) 

Φτωχό 

(4-1 βαθμοί) 

Βαθμός 

Έρευνα και 

συλλογή 

πληροφοριών 

Ο μαθητής συλλέγει 

πολλές πληροφορίες 

από διάφορα μέρη, 

όπως βιβλία, το 

διαδίκτυο, τεχνικά 

εγχειρίδια κ.λπ. 

ο μαθητής συλλέγει 

πολλές πληροφορίες 

από λίγα μέρη 

Οι μαθητές 

συλλέγουν λίγες 

πληροφορίες 

10 

Κοινή χρήση Μοιράζεται πάντα τις 

πληροφορίες και τις 

ιδέες με τα μέλη της 

ομάδας. 

Μερικές φορές 

μοιράζεται τις 

πληροφορίες και τις 

ιδέες με τα μέλη της 

ομάδας. 

Δεν μοιράζεται τις 

πληροφορίες και τις 

ιδέες με τα μέλη της 

ομάδας. 

10 

Ακρόαση των 

άλλων μελών της 

ομάδας 

Ακούει πάντα τις 

ιδέες και προτάσεις 

της ομάδας. 

Μερικές φορές 

ακούει τις ιδέες και 

προτάσεις της 

ομάδας. 

Δεν ακούει τις ιδέες 

και τις προτάσεις της 

ομάδας. 

10 

Συνεργασία με 

την ομάδα 

Ποτέ δεν 

διαφωνούσε με τα 

μέλη της ομάδας, 

αλλά πάντα 

συζητούσε τις ιδέες 

του και άκουγε τη 

γνώμη όλων. 

Μερικές φορές 

διαφωνούσε με τα 

μέλη της ομάδας και 

δεν συζητούσε πάντα 

για τις ιδέες του ή 

άκουγε τη γνώμη 

όλων. 

Συχνά διαφωνούσε 

με τα μέλη της 

ομάδας και σπάνια 

συζητούσε για ιδέες 

ή άκουγε τη γνώμη 

όλων. 

10 

 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση, μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του μαθήματος και 

έχει μια λειτουργία τελειοποίησης. Κύρια μέθοδος εφαρμογής θα πρέπει να είναι ο 

διάλογος. 

  



                                                     

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Κύρια 

περιεχόμενα 

Λεπτομερή περιεχόμενα Προτεινόμενη διδακτική 

μέθοδος 

Εισαγωγή Ρομπότ σε αυτόματο σύστημα 

Εστίαση στον ελεγκτή ως μέρος ενός 

ρομποτικού συστήματος. 

Ταξινόμηση ελεγκτών για αυτοματισμό και 

ρομποτική. 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συνομιλία 

Μικροεπεξεργαστής 

και μικροελεγκτές & 

δομή 

αριθμομηχανής 

Δομή μιας αριθμομηχανής, διάγραμμα 

μπλοκ, αναγνώριση, λειτουργίες και 

χαρακτηριστικά. 

Δομή μικροεπεξεργαστή, ALU, δίαυλος, 

καταχωρητές,.. 

Δομή μικροελεγκτή και σύγκριση με MPU. 

─ Διάλεξη, εξήγηση 

─ TEAL (Ενεργητική μάθηση 

ενισχυμένη με τεχνολογία) 

─ Μέθοδοι ομαδικής 

δραστηριότητας 

Αρχιτεκτονική 

ATmega2560 και 

πλακέτα ανάπτυξης 

Arduino  

Πλακέτα ανάπτυξης Arduino MEGA 

Διάγραμμα μπλοκ ATmega 2560 

Δομή θύρας (διαμόρφωση και χρήση).  

Σύνδεση I/O. 

(παράδειγμα N1, παράδειγμα N2 ) 

─ Διάλεξη, εξήγηση 

─ Συνεργατική μάθηση 

─ Μάθηση με βάση το 

πρόβλημα  

 

Προγραμματισμός 

προσανατολισμένος 

στη ρομποτική  

Ταξινόμηση γλωσσών ρομποτικής. Gcode, 

βιομηχανικές ιδιόκτητες γλώσσες, 

προγραμματισμός χαμηλού επιπέδου. 

Προγραμματισμός σε C++ για το Arduino 

IDE - συναρτήσεις, βιβλιοθήκες, κλάσεις, 

κ.λπ... 

(παράδειγμα N1, παράδειγμα N2 ) 

─ TEAL (Ενεργός Μάθηση με 

Τεχνολογική Ενίσχυση) 

─ Συνεργατική μάθηση 

─ Μάθηση με βάση το 

πρόβλημα 

─ Υλοποίηση εργασίας 

 

Πόροι 

Το περιεχόμενο ενδείκνυται για δυναμική παρουσίαση με μοντέλα κλίμακας ή παρουσιάσεις 

πολυμέσων. Οι ελάχιστοι πόροι θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και έναν βιντεοπροβολέα. 

  



                                                     

Ενότητα 6: Αισθητήρες 
Διάρκεια: τουλάχιστον 6  ώρες 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι κύριες δεξιότητες στις οποίες στοχεύει η μελέτη του θέματος είναι: 

• Ψηφιακές δεξιότητες  

• Μαθηματικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες στις επιστήμες και την τεχνολογία 

 

Γενικές δεξιότητες: 

Α. Γνώση των αισθητήρων 

Β. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των εννοιών των αισθητήρων και των μετατροπέων 

Γ. Κατανόηση της αρχής λειτουργίας των αισθητήρων 

Δ. Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος με χρήση διαφόρων αισθητήρων 

Ε. Κατανόηση των τομέων χρήσης των αισθητήρων 

ΣΤ. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση αισθητήρων στο κύκλωμα 

 

Μαλακές δεξιότητες: 

• Ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 

• Πρακτική σκέψη 

• Καλός προγραμματισμός χρόνου 

• Ικανότητα ομαδικής εργασίας 

• Διεπιστημονική μετάβαση 

• Χρήση των πηγών πληροφόρησης 

 

  



                                                     

Περιεχόμενα:  

Κύρια περιεχόμενα Ειδικές δεξιότητες 

Εισαγωγή στους 

αισθητήρες 

A.1. Προσδιορισμός των αισθητήρων και των μετατροπέων  

A.2.  Γνώση των χαρακτηριστικών τους 

B.1. Δυνατότητα διάκρισης μεταξύ αισθητήρων και μετατροπέα 

E.1. Εκμάθηση του τύπου των αισθητήρων 

Αισθητήρες απόστασης A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων απόστασης 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχής λειτουργίας του αισθητήρα απόστασης 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα απόστασης στο κύκλωμα 

Στ.1. Σχεδιασμός κυκλώματος με arduino χρησιμοποιώντας αισθητήρα 

απόστασης 

Αισθητήρες υγρασίας A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων υγρασίας 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχής λειτουργίας του αισθητήρα υγρασίας 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα υγρασίας στο κύκλωμα 

Αισθητήρες τάσης A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων τάσης 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας του αισθητήρα τάσης 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα τάσης στο κύκλωμα 

 

Αισθητήρες ρεύματος A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων ρεύματος 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας του αισθητήρα ρεύματος 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα ρεύματος στο κύκλωμα 

Στ.1. Σχεδιασμός κυκλώματος με arduino χρησιμοποιώντας αισθητήρα 

ρεύματος 

Αισθητήρες πίεσης A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων πίεσης 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας του αισθητήρα πίεσης 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα πίεσης στο κύκλωμα 

Αισθητήρες 

θερμοκρασίας 

A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων θερμοκρασίας 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας του αισθητήρα θερμοκρασίας 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας στο κύκλωμα 

Στ.1. Σχεδιασμός κυκλώματος με arduino με χρήση αισθητήρα 

θερμοκρασίας 

Αισθητήρες 

γυροσκοπίου 

A.1. Γνώση του τύπου των γυροσκοπικών αισθητήρων 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας του γυροσκοπικού αισθητήρα 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα γυροσκοπίου στο κύκλωμα 

Αισθητήρες φωτός A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων φωτός 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας του αισθητήρα φωτός 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα φωτός στο κύκλωμα 

 

Αισθητήρες ποιότητας 

αέρα 

A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων ποιότητας του αέρα 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας του αισθητήρα ποιότητας του αέρα 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα ποιότητας αέρα στο κύκλωμα 



                                                     
Αισθητήρες 

δύναμης/βάρους 

A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων δύναμης-βάρους 

Γ.1. Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας του αισθητήρα δύναμης-βάρους 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα δύναμης-βάρους στο κύκλωμα 

Αισθητήρες 

ταχύτητας/θέσης 

A.1. Γνώση του τύπου των αισθητήρων ταχύτητας- θέσης 

Γ.1 Επεξήγηση της αρχή λειτουργίας των αισθητήρων ταχύτητας - θέσης 

Δ1. Χρήση του αισθητήρα θέσης ταχύτητας στο κύκλωμα 

 

Παραδείγματα: 

• Κύκλωμα ανεμιστήρα με αισθητήρα θερμοκρασίας 

• Απλό κύκλωμα αισθητήρα στάθμευσης με το Arduino 

 

 

 

  



                                                     

Κριτήρια αξιολόγησης/αξιολόγησης 

 

Ρουμπρίκα αξιολόγησης για τους αισθητήρες  

 

 Τέλεια ( 8-10) 

 

Καλή (7-5) Ανάγκη 

βελτίωσης  ( 4-1) 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Αναγνώριση 

αισθητήρων 

 

Μπορεί να διακρίνει 

τους αισθητήρες 

ανάλογα με τον 

τρόπο χρήσης τους 

Μπορεί να 

διακρίνει 

ορισμένους 

αισθητήρες 

ανάλογα με τον 

τρόπο χρήσης 

τους 

Δεν μπορεί να 

διακρίνει τους 

αισθητήρες , τους 

μπερδεύει 

10 

Γνώση των τύπων 

αισθητήρων και 

των αρχών 

λειτουργίας τους 

Είναι εξοικειωμένος 

με τους διάφορους 

τύπους αισθητήρων, 

εξηγεί τη λογική 

λειτουργίας σύμφωνα 

με το είδος του 

αισθητήρα 

Εξηγεί την αρχή 

λειτουργίας 

ορισμένων 

τύπων 

αισθητήρων 

Δεν γνωρίζει όλα 

τα είδη 

αισθητήρων, δεν 

μπορεί να εξηγήσει 

τη λογική 

λειτουργίας 

ορισμένων 

αισθητήρων 

10 

Επιλογή του 

κατάλληλου 

αισθητήρα για το 

κύκλωμα 

Επιλέγει τον 

κατάλληλο 

αισθητήρα για το 

συγκεκριμένο 

κύκλωμα εφαρμογής 

Γνωρίζει τον 

αισθητήρα που 

πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί 

στο κύκλωμα , 

αλλά επιλέγει 

λάθος 

Δεν μπορεί να 

επιλέξει τον 

αισθητήρα που 

πρέπει να 

χρησιμοποιήσει 

στο κύκλωμα 

10 

Σύνδεση των 

αισθητήρων που θα 

χρησιμοποιηθούν 

στη σχεδίαση 

ρομπότ 

Καθορίζει τους 

αισθητήρες που είναι 

κατάλληλοι για το 

ρομπότ και 

δημιουργεί το 

κύκλωμα σύμφωνα 

με το διάγραμμα 

σύνδεσης. 

Δημιουργεί το 

μισό κύκλωμα 

σύμφωνα με το 

διάγραμμα 

καλωδίωσης 

Δεν μπορεί να 

ολοκληρώσει το 

κύκλωμα σύμφωνα 

με το διάγραμμα 

καλωδίωσης 

10 

 

  



                                                     

Παιδαγωγική προσέγγιση 

 

Κύρια περιεχόμενα Λεπτομερή περιεχόμενα  Προτεινόμενη διδακτική 

μέθοδος 

Εισαγωγή στους 

αισθητήρες 

Ορισμός και τομείς χρήσης 

αισθητήρων και μετατροπέων 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

Αισθητήρες απόστασης Ορισμός των αισθητήρων 

απόστασης , τύποι και τρόποι 

χρήσης , αρχή λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 

Αισθητήρες υγρασίας Ορισμός αισθητήρων υγρασίας , 

τύποι και τρόποι χρήσης , αρχή 

λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 

Αισθητήρες τάσης Ορισμός αισθητήρων τάσης, τύποι 

και τρόποι χρήσης , αρχή λειτουργίας 

τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 

Αισθητήρες ρεύματος Ορισμός των αισθητήρων ρεύματος, 

τύποι και τρόποι χρήσης , αρχή 

λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 

Αισθητήρες πίεσης Ορισμός των αισθητήρων πίεσης , 

τύποι και τρόποι χρήσης , αρχή 

λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές δραστηριότητες 

Αισθητήρες θερμοκρασίας Ορισμός αισθητήρων θερμοκρασίας , 

τύποι και τρόποι χρήσης , αρχή 

λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές δραστηριότητες 

Αισθητήρες γυροσκοπίου Ορισμός αισθητήρων γυροσκοπίου , 

τύποι και τρόποι χρήσης , αρχή 

λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 



                                                     
Αισθητήρες φωτός Ορισμός των αισθητήρων φωτός , 

τύποι και τρόποι χρήσης , αρχή 

λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 

Αισθητήρες ποιότητας αέρα Ορισμός αισθητήρων ποιότητας αέρα 

, τύποι και τρόποι χρήσης , αρχή 

λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 

Αισθητήρες δύναμης/βάρους Ορισμός αισθητήρων δύναμης-

βάρους , τύποι και τρόποι χρήσης , 

αρχή λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 

Αισθητήρες ταχύτητας/θέσης Ορισμός αισθητήρων ταχύτητας - 

θέσης , τύποι και τρόποι χρήσης , 

αρχή λειτουργίας τους. 

Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά την επιλογή 

─ Διάλεξη, επεξήγηση 

─ Συζήτηση 

─ Εφαρμογή 

─ Ομαδικές 

δραστηριότητες 

 

Πόροι 

 

Το περιεχόμενο ενδείκνυται για δυναμική παρουσίαση με μοντέλα κλίμακας ή παρουσιάσεις 

πολυμέσων. Οι ελάχιστοι πόροι θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν υπολογιστή με πρόσβαση 

στο διαδίκτυο και έναν βιντεοπροβολέα. 
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