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1. Εισαγωγή - Στόχοι και σκοποί του IO3 
 

Με βάση την καταγραφή της έρευνας αναφοράς με θέμα την καταγραφή της σημερινής κατάστασης σε κάθε 

μία από τις συμμετέχουσες χώρες όσον αφορά τη διδασκαλία της ρομποτικής (IO1) και την ανάπτυξη του 

Πλαισίου Ικανοτήτων (IO2), αναπτύχθηκε το Πνευματικό Προϊόν 3 (IO3). 

Οι συγκεκριμένοι σκοποί αυτού του Πνευματικού Προϊόντος είναι: 

- Να δημιουργηθεί η συσχέτιση μεταξύ του Πλαισίου Αναφοράς Δεξιοτήτων Προγραμματισμού και 

Ρομποτικής που αναπτύχθηκε στο IO2 και της ιεραρχίας και των επιπέδων των Open Badges που θα 

διασφαλίζουν και θα πιστοποιούν την πορεία από την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων προγραμματισμού έως 

την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων για την ρομποτική, από την ομαδική εργασία μέχρι την 

επίλυση προβλημάτων και ηγετικών ικανοτήτων κ.λπ. (που καθορίζεται από το Πλαίσιο Δεξιοτήτων). 

- Να δημιουργηθούν εκπαιδευτικές αναζητήσεις (προκλήσεις) που θα επιτρέψουν στους νέους μαθητές 

(ηλικίας 16 έως 21 ετών) να αφομοιώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για να διεκδικήσουν ένα BADGE για 

να πιστοποιήσουν την εξέλιξη των ικανοτήτων τους στον τομέα του προγραμματισμού, της ρομποτικής και 

των προσωπικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων από ένα χαμηλότερο επίπεδο ένα υψηλότερο, μέσω του eco-

συστήματος που θα αναπτυχθεί. 

- Να αρχικοποιηθεί η διαδικασία έγκρισης της πιστοποίησης και της επικύρωσης τόσο του Πλαίσιο Αναφοράς 

Δεξιοτήτων Ρομποτικής για σπουδαστές VET, όσο και της διαδικασίας απόκτησης και έκδοσης των ROBOT4ALL 

Open Badges αρχικά από τα σχολεία / ιδρύματα / επιχειρήσεις της ΕΕΚ, κατόπιν από τις τοπικές αρχές, τις 

δημόσιες περιφερειακές - εθνικές εκπαιδευτικές αρχές, τον αρμόδιο οργανισμό επικύρωσης ικανοτήτων ΤΠΕ, 

το υπουργείο κ.λπ., έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. 

2. Open Badges 
 

Τα Open Badges είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση δεξιοτήτων, μαθησιακών αποτελεσμάτων, επιτευγμάτων ή 

εμπειριών όπως: 

 

▪ Hard skills (προσωπικές δεξιότητες): γνώση, ικανότητες κλπ. 

▪ Soft skills (κοινωνικές/επικοινωνιακές δεξιότητες): συνεργασία, επικοινωνία κλπ. 

▪ Συμμετοχή και κοινωνικότητας 

▪ Επίσημη πιστοποίηση 

▪ Εγκυρότητα 

Το Open Badge είναι ένα καινοτόμο σύστημα που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και σε πολλές χώρες της ΕΕ για 

την επικύρωση και την αναγνώριση της μάθησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία OB που προσφέρεται ως 

ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος. Πρόκειται για μια τεχνολογία που προωθεί την ανοικτή πρόσβαση και τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στη διαδικασία των badges, επιτρέποντας παράλληλα 

τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των μαθητευόμενων (δηλαδή των νέων, φοιτητών), των εκδοτών (δηλαδή 

των σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των επωφελούμενων, των ΜΚΟ 

συμπεριλαμβανόμενων των εκπαιδευτές της ΕΕΚ ως εθελοντές - διαμεσολαβητές) και οι ενδιαφερόμενοι για 

τα badges (π.χ. εργοδότες, τυπική εκπαίδευση, δημόσιες αρχές, επίσημα όργανα). Αυτό θα οδηγήσει σε μια 

διαδικασία έγκρισης που οδηγεί σε μια διαφανή, μεταβιβάσιμη, έγκυρη και αξιόπιστη επικύρωση ενός 

συνόλου δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με ένα σύνολο δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες 

προγραμματισμού για τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ. 

Το Open Badges είναι μια πολύ περιεκτική λύση: επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συμμετέχει ενεργά στο 

σχεδιασμό, τον έλεγχο, την υλοποίηση και την προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων. 
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Αυτή είναι η απαίτηση σημαντικών ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την πιστοποίηση, όπως επίσης και του 

προγράμματος Erasmus+, που δίνει έμφαση στη «διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των 

προσόντων για τη διευκόλυνση της μάθησης, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού με προτεραιότητα στις δράσεις για την προώθηση της διαπερατότητας σε επίπεδο εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας καθώς και στην απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εργαλείων για τη 

διαφάνεια, την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την 

προώθηση καινοτόμων λύσεων για την αναγνώριση και την επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω 

άτυπης, άτυπης, ψηφιακής και ανοικτής μάθησης» (οριζόντιες προτεραιότητες). 

Τα Open Badge είναι μια έγκυρη οπτική απόδειξη επίτευξης στόχων. Έχει οπτικό τμήμα (εικόνα) και μετα-

δεδομένα, τα οποία κωδικοποιούνται στην εικόνα. Κάθε ψηφιακό σήμα πρέπει να συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα τυποποιημένα πεδία δεδομένων, όπως: εκδότης, ημερομηνία έκδοσης, περιγραφή του σήματος, 

σύνδεσμος με τα κριτήρια αξιολόγησης, σύνδεσμος προς την απόδειξη του τι ισχυρίζεται ο δικαιούχος 

σήματος, σύνδεση με συγκεκριμένο πλαίσιο ικανοτήτων και ετικέτες, τα οποία συνδέουν το Open Badge με 

ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

3. Πλεονεκτήματα των Open Badges 
 

 Τα παρακάτω είναι μερικά από τα οφέλη των Open Badges: 

▪ Τα Badges μπορούν να πιστοποιήσουν ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και επιτευγμάτων ενός 

εκπαιδευόμενου που αποκτήθηκαν μέσω μεθόδων και δραστηριοτήτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης.  

▪ Τα Badges είναι φορητά και επαληθεύσιμα ψηφιακά αντικείμενα. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορεί να 

εμπεριέχονται μέσα σε ένα αρχείο εικόνας Badge που μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα ηλεκτρονικό 

βιογραφικό σημείωμα ή στα κοινωνικά δίκτυα. 

▪ Κάθε Badge περιλαμβάνει την περιγραφή ενός επιτεύγματος: Περιγράφει δηλαδή τη συγκεκριμένη πορεία 

που ένας μαθητής ολοκλήρωσε για την επίτευξή του, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά στοιχεία που 

υποστηρίζουν το βραβείο Badge. 

▪ Κάθε Badge περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του κατόχου, σύνδεσμο προς 

πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και σύνδεσμο με μια περιγραφή του τι αντιπροσωπεύει το σήμα. 

▪ Τα Badges μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεκλειδώσουν διαδρομές μάθησης και σταδιοδρομίας. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τα άτομα να επιτύχουν μαθησιακούς στόχους, να 

προσφέρουν διεξόδους στην απασχόληση και να καλλιεργήσουν και να προωθήσουν ταλέντα μέσα στους 

οργανισμούς. 

▪ Τα Badges μπορούν να αντιπροσωπεύουν προσωπικές ιδιότητες που έχουν σημασία για τους εργοδότες 

(όπως οι κοινωνικές/επικοινωνιακές δεξιότητες) 

▪ Τα Badges μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγγελματικό περιβάλλον. Χιλιάδες οργανισμοί, 

συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, των μεγάλων εργοδοτών ή των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκδίδουν σήματα σύμφωνα με την προδιαγραφή των Open Badges. 

 

4. Βασικά στοιχεία 

4.1. Εκδότης 
 

Ο εκδότης ορίζει μια δεξιότητα που μπορεί να αποκτήσει ένας χρήστης, σχεδιάζει το σχετικό εκπαιδευτικό 

υλικό και αξιολογεί τους χρήστες όσον αφορά την απόκτηση της επάρκειας. Στη συνέχεια, ο εκδότης 

δημιουργεί ένα σχετικό σήμα (Badge) και το καθιστά διαθέσιμο για απόκτηση από οποιονδήποτε χρήστη. Για 
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κάθε σήμα, ο εκδότης θα πρέπει να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να 

πληροί ο δικαιούχος προκειμένου να λάβει το συγκεκριμένο σήμα. Ο αξιολογητής μιας διαδικασίας 

αξιολόγησης συγκρίνει τα στοιχεία που διαθέτει ο δικαιούχος έναντι των συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ εκδότη και να ξεκινήσει να ορίζει και 

να εκδίδει ανοικτά εμβλήματα. Αυτό γίνεται από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων και κοινοτήτων, όπως: 

▪ Σχολεία και Πανεπιστήμια 

▪ Εργοδότες 

▪ Κοινοτικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

▪ Κρατικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της NASA) 

▪ Βιβλιοθήκες και μουσεία 

▪ Διοργανωτές εκδηλώσεων και επιστημονικών εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της Intel) 

▪ Εταιρείες και ομάδες που επικεντρώνονται στην επαγγελματική ανάπτυξη (όπως η σύμπραξη ROBOT4ALL) 

 

Μια οντότητα που μπορεί να περιγραφεί με ένα όνομα, μια περιγραφή, μια διεύθυνση URL, μια εικόνα και 

μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας πιθανός υποψήφιος εκδότης. Επιπλέον, για την έκδοση 

των Open Badges χρειάζεται μια διαδικτυακή πλατφόρμα τεχνολογίας που υποστηρίζει τις προδιαγραφές για 

την έκδοση Open Badges. 

4.2 Πλατφόρμες έκδοσης Σημάτων (Badge) 
 

Πολλές εταιρείες διαθέτουν πλατφόρμες έκδοσης σημάτων σύμφωνες με τις προδιαγραφές Open Badges. 

Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιτρέπουν ακόμα και σε μη εξειδικευμένους χρήστες να εκδίδουν 

διαπιστευτήρια Open Badges. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την έκδοση Open Badges 

προσφέρουν μια ποικιλία προσαρμοσμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εργαλείων 

σχεδίασης Open Badges, της αποκάλυψης Open Badges, της έκδοσης, της ροής εργασιών αξιολόγησης, της 

προβολής, των προφίλ χρηστών, της κοινωνικής ανταλλαγής και των εργαλείων ενσωμάτωσης με τα 

υπάρχοντα συστήματα μάθησης. Όλες οι πλατφόρμες έκδοσης Open Badges επιτρέπουν στους παραλήπτες να 

εξάγουν τα σήματα τους σε άλλες πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν 

και να διαμοιράζουν τα σήματα που έχουν αποκτήσει σε διάφορες πλατφόρμες και να επιλέγουν τους δικούς 

τους χώρους για να δημιουργήσουν την δική ταυτότητά τους στο διαδίκτυο. 

4.3. Κάτοχοι 
 

Τα Open Badges συμβάλλουν στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω μιας ποικιλίας 

εμπειριών, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου. Επιτρέπουν στους κατόχους να 

κερδίζουν επιβραβεύσεις για τα συμφέροντα και τα πάθη τους και να ξεκλειδώνουν ευκαιρίες στη ζωή και την 

εργασία, ξεχωρίζοντας από το πλήθος. Οι δικαιούχοι πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του οργανισμού 

και μπορούν να αποκτήσουν σήμα όταν εκπληρωθούν τα προκαθορισμένα κριτήρια κατά τη διάρκεια της 

φάσης αξιολόγησης. 

4.4. Αξιολόγηση 
 

Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες για τη διαδικασία αξιολόγησης: 

 

▪ Ασύγχρονη αξιολόγηση: οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνουν την αξιολόγηση όταν είναι βολικό για τους, αντί 

να απαιτείται να κάνουν εξετάσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. 

▪ Άμεση αξιολόγηση: η αξιολόγηση και η απονομή σημάτων μπορεί να γίνει αυτόματα και με άμεση 

ανατροφοδότηση. 
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▪ Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου: τα δείγματα εργασίας, τα έργα και τα άλλα αντικείμενα που έχει 

δημιουργήσει ο εκπαιδευόμενος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την απόκτηση 

ενός σήματος. 

 

4.5. Προβολή των Badges (Displayer) 
 

Τα Open Badges έχουν σχεδιαστεί για διαμοιρασμό. Μοιράζοντάς τα, τα άτομα παρουσιάζουν τα επιτεύγματά 

τους σε άλλους και τα μετατρέπουν σε ένα πολύτιμο εργαλείο για να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες. Οι κάτοχοι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το API του Displayer για να ανακτήσουν τα σήματα από τη πλατφόρμα 

Backpack της Mozilla. Η Mozilla δημιούργησε το πρώτο Backpack το 2011. Οι περισσότερες πλατφόρμες 

έκδοσης παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδέουν και να αποθηκεύουν τα Badges τους στο 

Backpack. Κατά την ανάκτηση των Badges του κατόχου από το Backpack της Mozilla (χρησιμοποιώντας τον 

λογαριασμό διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η προβολή θα είναι δημόσια μόνο στα σήματα που ο 

ίδιος ο κάτοχος έχει επιλέξει να είναι δημόσια. 

Badges μπορούν επίσης να μοιραστούν: 

 

▪ Σε blogs, ιστοσελίδες, e-Portfolios, and επαγγελματικά δίκτυα 

▪ Σε αιτήσεις εργασίας 

▪ Σε κοινωνικά δίκτυα - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 

▪ Σε μια υπογραφή e-mail  

5. Τεχνικές πτυχές 
 

Ένα έγκυρο σήμα αναγνωρίζεται ως κλάση Badge, χρησιμοποιώντας μια σειρά δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων περιγραφής, κριτηρίων και πληροφοριών σχετικά με τον οργανισμό έκδοσης. Όταν 

ένας εκδότης αποφασίζει να απονείμει αυτό το σήμα σε κάποιον συγκεκριμένο κάτοχο, αυτός ή αυτή 

δημιουργεί έναν ορισμό του σήματος. Ένας ορισμός σήματος περιγράφει τα δεδομένα ενός απονεμόμενου 

σήματος. Περιλαμβάνει την ταυτότητα του κατόχου και έναν σύνδεσμο προς την γενική κλάση σημάτων, η 

οποία με τη σειρά της συνδέεται με πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη του σήματος. Όλα τα δεδομένα για το 

σήμα ορίζονται με δομές JSON. Για να απονείμει σήμα σε έναν κάτοχο, ο εκδότης δημιουργεί ένα ορισμό 

σήματος στο JSON. 

Η εικόνα ενός σήματος πρέπει να είναι τετράγωνη PNG (ή SVG). Το μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι το 

πολύ 256KB ενώ δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 90 pxsquare. 

Πράγματα που μπορούν να επαληθευτούν και να περιλαμβάνονται σε ένα σήμα: 

▪ Λεπτομέρειες σχετικά με τον οργανισμό που εκδίδει το σήμα 

▪ Τι έπραξε το άτομο για να κερδίσει το σήμα 

▪ Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση για την απόκτηση του σήματος 

▪ Ότι το σήμα απονεμήθηκε στον αναμενόμενο παραλήπτη 

▪ Τα ατομικά πιστοποιητικά στοιχεία του κατόχου του σήματος (προαιρετικά) 

▪ Ημερομηνία έκδοσης και ενδεχόμενης λήξης του σήματος 

6. Αποδοχή από Θεσμούς 
 

Τα Badges είναι σαν τα εμπορικά προϊόντα που πρέπει να υιοθετηθούν από μια συγκεκριμένη προσωπικότητα 

ή ίδρυμα για να προωθηθούν σε ένα ευρύτερο περιβάλλον και να κερδίσουν την υποστήριξη του καταναλωτή. 
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Σε αυτή την ενότητα θα επισημανθούν τα θεσμικά όργανα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που 

αποδέχονται και εγκρίνουν τα open badges ως εργαλείο αναγνώρισης και η σημασία της έγκρισης ενός 

σήματος εντός του οικοσυστήματος. 

6.1. Κυβερνητικές Οργανώσεις 
 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας από τους διακυβερνητικούς θεσμούς που εξέφρασαν την 

υποστήριξή τους στα Open Badges ως μια από τις μη συμβατικές προσεγγίσεις για την αναγνώριση του έργου 

κάποιου ατόμου. Σε μία μελέτη του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των κυβέρνησεων των κρατών μελών 

που δημοσιεύθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2016, αναφέρθηκε ότι «Για να προσελκύσουν τους νέους και να 

εξασφαλίσουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή τους, νέες ρυθμίσεις εκεί όπου οι νέοι δαπανούν το χρόνο τους, 

όπως η σύγχρονη υποδομή των πόλεων και ο εικονικός χώρος, καθώς και οι νέες προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία online και offline (όπως gamification, δραστηριότητες με βάση το GPS, 

εκπαιδευτικά badges ή δημιουργικός σχεδιασμός), πρέπει να αντικατοπτρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων εργαζομένων» (Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016). Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει ότι τα εκπαιδευτικά badges, όπως τα Open Badges, 

είναι μία από τις σύγχρονες τάσεις στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εκπαιδευομένων 

που αποκτήθηκαν μέσω εκπαίδευσης. 

Εντός της ΕΕ, η Εθνική Επιτροπή της Λιθουανίας για την UNESCO μαζί με τη Λιθουανική Ένωση Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης συστήνουν τη χρήση των Open Badges σε άλλα σχολεία συνδεδεμένα με την UNESCO στη χώρα 

(Εθνική Επιτροπή της Λιθουανίας για την UNESCO, 2016). 

Εκτός από αυτά τα όργανα της ΕΕ, το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (OVAE) 

του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α. χρηματοδότησε το 2013 μια μελέτη η οποία «διερευνά τη σκοπιμότητα 

ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος ψηφιακών σημάτων για ενήλικες εκπαιδευόμενους και των 

επιπτώσεων τους στην πολιτική, τις πρακτικές και το σύστημα παράδοσης εκπαίδευσης ενηλίκων» 

(Finkelstein, Knight, & Manning, 2013). Στις ΗΠΑ, τα ακόλουθα ιδρύματα έχουν μια μακρά παράδοση 

εφαρμογής του συστήματος Open Badges ως εργαλείο πιστοποίησης: 

▪ EDUCAUSE- μια κορυφαία ένωση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών που επικεντρώνεται στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

▪ Η Ένωση Επιστημών και Δημόσιων ελεγκτών (Society for Science and the Public administers)  

▪ Η Διεθνής Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας της Intel (Intel ISEF), η μεγαλύτερη επιστημονική συνάντηση 

προ-πανεπιστημιακών στον κόσμο. 

▪ Η Αμερικανική Ένωση Κρατικής και Τοπικής Ιστορίας 

▪ Το Κέντρο Συναισθηματικής Νοημοσύνης του Yale 

 

Η θεσμική αποδοχή από διάφορα κυβερνητικά όργανα αποδεικνύουν ότι τα Open Badges είναι ένα νόμιμο 

εργαλείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη και μια από τις τάσεις του 21ου αιώνα που πρέπει να διερευνηθούν 

περαιτέρω στον τομέα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. 

6.2. Αποδοχή από τον Ιδιωτικό τομέα 
 

Εκτός από το Ίδρυμα Mozilla, το οποίο ξεκίνησε την ιδέα των Open Badges, διάφορες οντότητες του ιδιωτικού 

τομέα χρησιμοποιούν Open Badges. Για παράδειγμα, η αμερικανική εταιρεία Microsoft "ανέπτυξε ένα 

σύστημα σημάτων για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων για το δίκτυο Partners in Learning 

Network (PiLN) σχετικό με την προώθηση τεχνολογικών ικανοτήτων και σχετικών δεξιοτήτων στη σημερινή 

ψηφιακή εποχή" (Chow, 2014). Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η εταιρεία εξηγεί γιατί προσφέρει σήματα: "Το 

ψηφιακό σήμα σας επιτρέπει να μοιραστείτε εύκολα τις λεπτομέρειες των δεξιοτήτων σας με έναν τρόπο που 

είναι αξιόπιστος και επαληθεύσιμος" (Microsoft, 2016). Ένα από τα γνωστά ιδρύματα η οποία χρησιμοποιεί 
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Open Badges είναι η National Aeronautics and Space Administration (NASA). Το 2012, η NASA συνεργάστηκε 

με το Project Whitecard και το Wheeling Jesuit University για να πείσουν την Ακαδημία Επιστημών της 

Καλιφόρνιας να εφαρμόσει το σύστημα Open Badges της Mozilla για «την πιστοποίηση των επιτευγμάτων της 

ζωής» (NASA, 2016). Εκτός από τις εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα τυπικής εκπαίδευσης χρησιμοποιούν 

επίσης Open Badges ως εργαλείο αναγνώρισης. Στην Ευρώπη, ορισμένα από αυτά τα ιδρύματα είναι το 

πανεπιστήμιο Beuth University of Applied Sciences του Βερολίνου στη Γερμανία, το Πανεπιστήμιο του 

Newcastle στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Πανεπιστήμιο Universitat de les Illes Balears  στην Ισπανία (Mozilla 

Foundation, 2016c). 

7. Open Badges του ROBOT4ALL 
 

Τα Open Badges παρέχουν μεταφέρσιμες και επαληθεύσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες 

και μαθησιακά επιτεύγματα. Οι σπουδαστές μπορούν να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες, μοιράζοντας τις συλλογές 

από Open Badges που αντιπροσωπεύουν τα επιθυμητά σύνολα δεξιοτήτων με έναν δυναμικό τρόπο που 

βασίζεται σε αποδείξεις. Τα Open Badges αντιπροσωπεύουν νόμιμα, επικυρωμένα επιτεύγματα που 

περιγράφονται στο σήμα και συνδέονται με το project ROBOT4ALL. 

Κύρια χαρακτηριστικά του eco-συστήματος Robot4All Open Badges: 

▪ Η κοινοπραξία ROBOT4ALL σχεδίασε το πλαίσιο, το πρόγραμμα σπουδών και το υλικό διδασκαλίας για τις 

παρακάτω ενότητες (που παρουσιάζονται στο IO2): 

o Προγραμματισμός (Ο στόχος είναι η απόκτηση του Code Master badge) 

o Ρομποτική (Ο στόχος είναι η απόκτηση του Robot Master badge) 

o Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (Ο στόχος είναι η απόκτηση των ειδικών badges – 

βραβείο “Robot Investigator” για δημιουργικότητα & “Robot Sentinel” για συνεργατικότητα). 

▪ Η κοινοπραξία ROBOT4ALL δημιούργησε τα αντίστοιχα σήματα (βλ. Εικόνα 1). Υπάρχουν 3 badges για κάθε 

μία από τις ενότητες (1 ανά θέμα) και 1 συγκεντρωτικό Badge καθώς και γενικό Badge για την ολοκλήρωση 

όλων των ενοτήτων. Προκειμένου ο φοιτητής να αποκτήσει το Badges της ενότητας, πρέπει πρώτα να 

συμπληρώσει και τα τρία θέματα της συγκεκριμένης ενότητας. Αυτά τα Badges είναι διαθέσιμα για να τα 

αποκτήσουν μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους σκοπούς 

εκμάθησης και αξιολόγησης του προγράμματος ROBOT4ALL. 

▪ Οι σπουδαστές καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του 

προγράμματος ROBOT4ALL. 

▪ Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καθορίζει στους μαθητές τα κριτήρια για την απόκτηση καθένας από τα Badges 

που παρουσιάζονται παρακάτω. Αυτά τα κριτήρια θα αναπτυχθούν στο επόμενο τμήμα (ενότητα 8). 

▪ Οι σπουδαστές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων για να 

αποκτήσουν το  εκάστοτε σήμα. Αυτή η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη στο ηλεκτρονικό εργαλείο. 

▪ Τα Badges θα απονεμηθούν μέσω του εκπαιδευτή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 

▪ Ο εκδότης (Κοινοπραξία ROBOT4ALL) θα προσφέρει στον χρήστη την ευκαιρία (μέσω του ηλεκτρονικού 

εργαλείου) να δημιουργήσει ένα λογαριασμό στο Badge Backpack ώστε να μπορεί να επιδείξει και τα 

κερδισμένα badges και εκεί. 

Η κοινοπραξία ROBOT4ALL διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του eco-συστήματος. Τα Open Badges 

μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να πετύχουν νέες συνεργασίες, θέσεις εργασίας, πρακτική 

εξάσκηση και δυνατότερους δεσμούς μεταξύ δια βίου εκπαιδευόμενων. 
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ROBOT4ALL 
Grand 
Master

Code Master

Code Knight

Code 
Padawan

Code 
Trainee

Robot 
Master

Robot Knight

Robot 
Padawan

Robot 
Trainee

Robot 
Sentinel

Robot 
Investigator

Σχήμα 1: Δεντροδιάγραμμα 

των Open Badges 
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Η κοινοπραξία ROBOT4ALL αποφάσισε να χωρίσει κάθε μία από τις ενότητες σε τρία θέματα με αυξανόμενη 

δυσκολία. Συνεπώς, οι σπουδαστές μπορούν να επιτύχουν μέγιστο τρία (3) Ανοικτά Σήματα για μία ενότητα 

(π.χ. Προγραμματισμός). Ένα πρόσθετο Open Badge (η ολοκλήρωση της συνολικής ενότητας) θα απονεμηθεί 

στους μαθητές αφού ολοκληρώσουν όλα τα θέματα. Ολοκληρώνοντας όλες τις προσφερόμενες ενότητες, o 

σπουδαστής θα επιβραβευτεί με το κύριο σήμα ROBOT4ALL Master. Έτσι, θα δημιουργηθούν και θα 

απονεμηθούν συνολικά 11 Open Badges. 

Κάθε ανοιχτό σήμα περιγράφεται από τις ακόλουθες πτυχές: 

1. Ονομασία Open Badge: Το όνομα του ανοιχτού σήματος περιλαμβάνει το όνομα της ενότητας και την 

περιγραφή του επιπέδου δυσκολίας (π.χ. Εισαγωγή, Αρχάριος και Έμπειρος) 

2. Σχεδίαση των Open Badge: Η απεικόνιση (εικόνα) των Open Badges των ενοτήτων (βλ. σχήματα 2 και 3) 

3. Κύριος στόχος:  Περιγραφή των Open Badges μέσω των κύριων στόχων κάθε επιπέδου. 

4. Μαθησιακά αποτελέσματα: Κατάλογος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πρέπει να αποκτηθούν. Στο 

έγγραφο IO2 "ROBOT4ALL Πλαίσιο αναφοράς ικανοτήτων - δείκτες αναφοράς και δείκτες" τα μαθησιακά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά επίπεδο. Τα θεωρητικά μαθησιακά αποτελέσματα σχετίζονται με τη 

Συνιστώσα 2 του Πλαισίου και θα εξεταστούν μέσω ασκήσεων. Τα πρακτικά μαθησιακά αποτελέσματα 

σχετίζονται με τη Συνιστώσα 3 του Πλαισίου και θα εξεταστούν χρησιμοποιώντας πρακτικές δράσεις 

αξιολόγησης. 

5. Κριτήρια αξιολόγησης: Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί 

τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των επιπέδων και εάν έχουν αποκτηθεί από τους σπουδαστές το σύνολο 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων όλων των επιπέδων. Τα κριτήρια και οι μέθοδοι αξιολόγησης που πρέπει να 

ακολουθηθούν την απόκτηση των σημάτων περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. 

6. Αποδείξεις: Η πιστοποίηση και η απόδειξη των αποκτηθεισών δεξιοτήτων, δηλαδή οι βαθμολογίες κτλ. 

Αυτή η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη στο ηλεκτρονικό εργαλείο όπου οι δοκιμές αξιολόγησης 

βαθμολογούνται αυτόματα. 

7. Εκδότης: Σε αυτή την ενότητα προσδιορίζεται ο εκδότης του Ανοικτού Σήματος, ο οποίος στην περίπτωση 

αυτή είναι η κοινοπραξία ROBOT4ALL. 

8. Κριτήρια Απόκτησης Badges  
 

Το e-εργαλείο ROBOT4ALL προσφέρει συνολικά 11 Badges. Τα κριτήρια για την απόκτηση των σημάτων για τις 

ενότητες, διαφέρουν από τα κριτήρια για την απονομή του τελικού ROBOT4ALL Master Badge. 

8.1. Κριτήρια απόκτησης για τις ενότητες 
 

Για την απόκτηση του Master Code Badge, ο σπουδαστής πρέπει να αποκτήσει το Code Trainee Badge, το Code 

Padawan Badge και το Knight Code Badge. 

Για την απόκτηση του Robot Master Badge, ο σπουδαστής πρέπει να αποκτήσει το Robot Trainee Badge, το 

Robot Padawan Badge και το Robot Knight Badge. 

Για την απόκτηση του Robot Investigator Badge και του Robot Sentinel Badge, ο σπουδαστής πρέπει να 

ολοκληρώσει ένα σύνολο εργασιών. 
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8.2. Κριτήρια απόκτησης του Badge ολοκλήρωσης όλων των ενοτήτων 
 

Τέλος, το κριτήριο για την απονομή του τελικού ROBOT4ALL Master Badge θα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 

όλων των θεμάτων του προγράμματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας ενότητας σημαίνει ότι κερδίζετε το 

αντίστοιχο σήμα της ενότητας. Επομένως, μόλις οι χρήστες λάβουν όλα τα σήματα των ηλεκτρονικών 

μονάδων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τους απονείμει αυτόματα το τελικό σήμα συνοπτικής ολοκλήρωσης 

μαθημάτων (ROBOT4ALL Master Badge) (Σχήματα 2 & 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Κριτήρια απονομής για συνοπτική ολοκλήρωση 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Τελικό σήμα συνοπτικής ολοκλήρωσης 

 

9. Open Badges για όλες τις ενότητες και τα θέματα 
 

Οι παρακάτω ενότητες παρουσιάζουν τις λεπτομέρειες των open badges για όλες τις ενότητες βάσει του IO2.
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Όνομα 
OB 

Σχέδιο OB 
Κύριοι στόχοι 

και σημέια 
αναφοράς 

Στόχοι 
Κριτήρια 

αξιολόγησης 

 
 

Απόδειξη 
 

 

‘Εκδοση 

   ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ    

Code 
Trainee  

 

 

Η εκμάθηση 
των βασικών 

στοιχείων 
προγραμματι

σμού και 
εγκατάσταση 

της C++ 

• Κατανόηση του 
προγραμματισμού και 
της σημασίας του. 

• Κατανόηση των 
βασικών δομών 
προγραμματισμού 
(εκχώρηση, ακολουθία, 
επιλογή, επανάληψη), 
χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα 
πραγματικής ζωής. 

• Κατανόηση των αρχών 
των διαγραμμάτων 
ροής και των 
αλγορίθμων. 

• Κατανόηση των αρχών 
του ψευδοκώδικα. 

• Κατανόηση της 
εγκατάστασης του 
περιβάλλοντος της C 
++. 

• Κατανόηση του Editor 
Eclipse. 

• Παρακολούθηση του 
βίντεο:  
https://www.youtube.
com/watch?v=nKIu9y
en5nc 

• Ικανότητα να 
καθορίσει τι είναι ο 
προγραμματισμός και 
γιατί είναι τόσο 
σημαντικό. 

• Ικανότητα να 
σχεδιάσει 
διαγράμματα ροής. 

• Ικανότητα να 
σχεδιάσει 
αλγορίθμους. 

• Ικανότητα χρήσης 
ελεύθερων 
προγραμματιστικών 
εργαλείων για απλά 
προγράμματα. 

• Ικανότητα ρύθμισης  
του υπολογιστή για 
την εκτέλεση της C++. 

• Ικανότητα χρήσης του 
Eclipse Editor. 

 
Το 70% των βαθμών 
πρέπει να επιτευχθεί 

ώστε ο εκπαιδευόμενος 
να κερδίσει το σήμα 

"Code Trainee". 
 

Αυτό κατανέμεται ως, 8 
βαθμοί από την 
Άσκηση 1 και 16 

βαθμούς από την 
Άσκηση 2 

 
* Για περισσότερες 

λεπτομέρειες, 
παρακαλούμε 

ανατρέξτε στο έγγραφο 
"ΙΟ3". 

Παρέχονται αποδείξεις 
σχετικά με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο ROBOT4ALL, 
διότι η διαδικασία 

απονομής των σημάτων 
(badges) 

πραγματοποιείται 
χειροκινητα βάση των 

βαθμών του 
εκπαιδευόμενου 

Η 
κοινοπραξία 

του 
ROBOT4ALL  
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Όνομα OB Σχέδιο OB 
Κύριοι στόχοι 

και σημέια 
αναφοράς 

Στόχοι Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 

Απόδειξη 
 

 

‘Εκδοση 

   ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ    

Code 
Padawan 

 
 

 

Η εκμάθηση 
των βασικών 
στοιχείων της 

C++. 

• Κατανόηση πώς να 
φτιαχτεί ένα 
πρόγραμμα σε  
Eclipse. 

• Κατανόηση της 
γενικής δομής του 
κώδικα C++. 

• Κατανόηση των 
διάφορων τύπων 
δεδομένων και της 
χρήσης τους 

• Κατανόηση των 
διάφορων τύπων 
τελεστών και της 
χρήσης τους 

• Κατανόηση της 
χρήσης και της 
δομής των 
συναρτήσεων. 

• Κατανόηση των 
διάφορων 
αριθμητικών τύπων 
της C++. 
Κατανόηση των 
String της C++. 

• Ικανότητα 
εκκίνησης ενός 
project μέσω του 
Eclipse Editor.  

• Ικανότητα 
αναγνώρισης/υλο-
ποίησης της 
βασικής δομής ενός 
προγράμματος. 

• Ικανότητα 
αναγνώρισης και 
ορθής χρήσης των 
διάφορων τύπων 
δεδομένων. 

• Ικανότητα 
αναγνώρισης και 
ορθής χρήσης των 
διάφορων 
τελεστών. 

• Ικανότητα ορισμού 
και χρήσης 
συναρτήσεων. 

• Ικανότητα ορθής 
χρήσης αριθμών 
και  string. 

 
Το 70% των βαθμών πρέπει 

να επιτευχθεί ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να 

κερδίσει το σήμα "Code 
Padawan". 

 
Αυτό κατανέμεται ως, 8 

βαθμοί από την Άσκηση 1 
και 16 βαθμούς από την 

Άσκηση 2 
 

* Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, 

παρακαλούμε ανατρέξτε 
στο έγγραφο "ΙΟ3". 

Παρέχονται 
αποδείξεις σχετικά 
με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο 
ROBOT4ALL, διότι η 

διαδικασία 
απονομής των 

σημάτων (badges) 
πραγματοποιείται 
χειροκινητα βάση 
των βαθμών του 
εκπαιδευόμενου 

Η 
κοινοπραξί

α του 
ROBOT4ALL  
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Όνομα OB Σχέδιο OB 
Κύριοι στόχοι 

και σημέια 
αναφοράς 

Στόχοι Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 

Απόδειξη 
 

 

‘Εκδοση 

   ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ    

Code Knight 
 
 

 

Εκμάθηση 
επιπλέον 

στοιχείων και 
βελτίωση 

δεξιοτήτων 
στη C++. 

• Κατανόηση της 
βασικής λογικής 
Input/Output στη 
C++. 

• Κατανόηση της 
βασικής λογικής 
Input/Output 
Αρχείων στη C++. 

• Κατανόηση 
λειτουργίας 
εντολών ελέγχου. 

• Κατανόηση των 
βασικών τύπως 
επανάληψης και τις 
διαφορές τους. 

• Κατανόηση 
διαφορετικών 
τύπων πινάκων 
(Arrays). 

 

• Ικανότητα χρήσης 
βασικών τύπων 
Input / Output. 

• Ικανότητα χρήσης 
βασικών τύπων 
Input / Output 
μέσα σε αρχείο. 

• Ικανότητα χρήσης  
εντολών ελέγχου. 

• Ικανότητα 
αναγνώρισης και 
χρήσης κατάλληλης 
εντολής 
επανάληψης 

• Ικανότητα ορισμού 
και χρήσης arrays. 

 
Το 70% των βαθμών πρέπει 

να επιτευχθεί ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να 

κερδίσει το σήμα "Code 
Knight". 

 
Αυτό κατανέμεται ως, 8 

βαθμοί από την Άσκηση 1 
και 16 βαθμούς από την 

Άσκηση 2 
 

* Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, 

παρακαλούμε ανατρέξτε 
στο έγγραφο "ΙΟ3". 

Παρέχονται 
αποδείξεις σχετικά 
με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο 
ROBOT4ALL, διότι η 

διαδικασία 
απονομής των 

σημάτων (badges) 
πραγματοποιείται 
χειροκινητα βάση 
των βαθμών του 
εκπαιδευόμενου 

Η 
κοινοπραξί

α του 
ROBOT4ALL  
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Όνομα 
OB 

Σχέδιο OB 
Κύριοι στόχοι 

και σημέια 
αναφοράς 

Στόχοι Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 

Απόδειξη 
 

 

‘Εκδοση 

   ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ    

Robot 
Traine

e 
 
 

 

Εκμάθηση 
βασικών 

εννοιών των 
κυκλωμάτων  

Arduino. 

• Κατανόηση της 
σπουδαιότητας της 
Ρομποτικής στη 
σύγχρονη ζωή. 

• Κατανόηση τι είναι το 
Arduino και η σύνδεση 
του με τη ρομποτική. 

• Κατανόηση της 
συναρμολόγησης του 
ρομπότ - αυτοκίνητου.  

• Κατανόηση της Δομής 
του κυκλώματος 
Arduino. 

• Κατανόηση της 
εγκατάστασης του 
Arduino IDE. 

• Κατανόηση της 
κατασκευής ενός 
προγράμματος στο  
Arduino IDE. 

• Κατανόηση της δομής 
ενός προγράμματος στο  
Arduino IDE. 

• Παρακολούθηση βίντεο: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uoC2ZGRI8a8  & 
https://www.youtube.com/
watch?v=xJADUtzRuks 

• Ικανότητα ορισμού της 
Ρομποτικής και γιατί είναι 
απαραίτητη σήμερα 

• Ικανότητα ορισμού τι είναι 
Arduino και της σύνδεσης 
του με τη Ρομποτική. 

• Ικανότητα  
συναρμολόγησης του 
ρομπότ - αυτοκίνητου. 

• Ικανότητα αναγνώρισης 
των διάφορων μερών του 
Arduino. 

• Ικανότητα ρύθμισης του 
περιβάλλοντος  Arduino 
IDE. 

• Ικανότητα  κατασκευής 
ενός προγράμματος στο 
περιβάλλον Arduino IDE. 

• Ικανότητα  κατασκευής 
ενός ορθά δομημένου 
προγράμματος στο  Arduino 
IDE. 

 
Ο εκπαιδευόμενος πρέπει 

να κερδίσει 3 βαθμούς 
PASS για να κερδίσει το 
σήμα "Robot Trainee" 

 
* Για περισσότερες 

λεπτομέρειες, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο έγγραφο "ΙΟ3". 

Παρέχονται 
αποδείξεις σχετικά 
με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο 
ROBOT4ALL, διότι η 

διαδικασία 
απονομής των 

σημάτων (badges) 
πραγματοποιείται 
χειροκινητα βάση 
των βαθμών του 
εκπαιδευόμενου 

Η 
κοινοπραξί

α του 
ROBOT4ALL  

https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=xJADUtzRuks
https://www.youtube.com/watch?v=xJADUtzRuks
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Όνομα OB Σχέδιο OB 
Κύριοι στόχοι 

και σημέια 
αναφοράς 

Στόχοι Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 

Απόδειξη 
 

 

‘Εκδοση 

   ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ    

Robot 
Padawan 

 
 

 

Εκμάθηση 
βασικών 

στοιχείων 
προγραμματ

ισμού στο  
Arduino IDE. 

• Κατανόηση διάφορων 
Τύπων Δεδομένων και 
μεταβλητών στο  
Arduino IDE. 

• Κατανόηση διάφορων 
τελεστών και τη χρήση 
τους. 

• Κατανόηση 
λειτουργίας Εντολών 
Ελέγχου. 

• Κατανόηση 
λειτουργίας 
Επαναλήψεων. 

• Κατανόηση 
λειτουργίας 
Συναρτήσεων. 

• Κατανόηση 
λειτουργίας String  

• Κατανόηση 
λειτουργίας 
συναρτήσεων χρόνου. 

• Κατανόηση 
λειτουργίας πινάκων. 

• Ικανότητα χρήσης 
διαφόρων Τύπων 
δεδομένων και 
μεταβλητών 

•   Ικανότητα χρήσης 
διαφόρων τύπων 
τελεστών. 

• Ικανότητα χρήσης  
Εντολών Ελέγχου. 

• Ικανότητα χρήσης  
Επαναλήψεων. 

• Ικανότητα ορισμού 
και χρήσης  
Συναρτήσεων . 

• Ικανότητα χρήσης 
string. 

• Ικανότητα χρήσης 
συναρτήσεων 
χρόνου. 

• Ικανότητα ορισμού 
και χρήσης 
πινάκων. 

 
Ο εκπαιδευόμενος πρέπει 

να κερδίσει 3 βαθμούς 
PASS για να κερδίσει το 
σήμα “Robot Padawan”  

 
* Για περισσότερες 

λεπτομέρειες, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο έγγραφο "ΙΟ3". 

Παρέχονται 
αποδείξεις σχετικά 
με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο 
ROBOT4ALL, διότι η 

διαδικασία 
απονομής των 

σημάτων (badges) 
πραγματοποιείται 
χειροκινητα βάση 
των βαθμών του 
εκπαιδευόμενου 

Η 
κοινοπραξί

α του 
ROBOT4ALL  
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Όνομα OB Σχέδιο OB 
Κύριοι στόχοι 

και σημέια 
αναφοράς 

Στόχοι Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 

Απόδειξη 
 

 

‘Εκδοση 

   ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ    

Robot Knight 
 
 

 

Η εκμάθηση  
της μηχανικής 

και της 
λειτουργικότη
τας του Robot 

Car. 

• Κατανόηση της 
μετατροπής των 
σημάτων  από 
αναλογικά σε 
ψηφιακά και 
αντίστροφα. 

• Κατανόηση της 
λειτουργίας των 
κινητήρων του 
robot αυτοκινήτου. 

• Κατανόηση της 
λειτουργίας του 
δέκτη Bluetooth. 

• Κατανόηση της 
λειτουργίας του 
δέκτη infrared. 

• Κατανόηση της 
λειτουργίας 
‘παρακολούθησης 
γραμμής’. 

• Κατανόηση της 
λειτουργίας του 
αισθητήρα 
Ultrasonic. 

• Ικανότητα ορισμού 
της μετατροπής 
αναλογικού σε 
ψηφιακού 
σήματος. 

• Ικανότητα ορθού 
προγραμματισμού 
και ελέγχου των 
κινητήρων robot. 

• Ικανότητα ελέγχου 
του robot μέσω του 
δέκτη  Bluetooth. 

• Ικανότητα ελέγχου 
του robot μέσω του 
δέκτη  infrared. 

• Ικανότητα ορθής 
χρήσης  της 
λειτουργίας 
‘παρακολούθησης 
γραμμής’. 

• Ικανότητα ορθής 
χρήσης των τιμών 
του αισθητήρα 
Ultrasonic. 

 
Ο εκπαιδευόμενος πρέπει 

να κερδίσει 3 βαθμούς 
PASS για να κερδίσει το 

σήμα “Robot Knight”  
 

* Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, παρακαλούμε 

ανατρέξτε στο έγγραφο "ΙΟ3". 

Παρέχονται 
αποδείξεις σχετικά 
με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο 
ROBOT4ALL, διότι η 

διαδικασία 
απονομής των 

σημάτων (badges) 
πραγματοποιείται 
χειροκινητα βάση 
των βαθμών του 
εκπαιδευόμενου 

Η 
κοινοπραξί

α του 
ROBOT4ALL  
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*Ειδικά Badges 

 

 

 

 

Όνομα OB Σχέδιο OB 
Κύριοι στόχοι 

και σημέια 
αναφοράς 

Στόχοι Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 

Απόδειξη 
 

 

‘Εκδοση 

   Ασκήσεις    

Robot 
Investigator 

 
 

 

Δημιουργικότητα 

• Τροποποιήση του ρομπότ Arduino ώστε να 
μπορεί να ανταγωνιστεί σε έναν αγώνα Sumo 

• Παίξτε ένα παιχνίδι μπόουλινγκ και δείτε 
πόσες καρφίτσες μπορεί να πετάξει το ρομπότ 
σας 

• Ένα αντικείμενο βρίσκεται πάνω από ένα 
κιβώτιο και το ρομπότ Arduino πρέπει να το 
ρίξει στο πάτωμα. 

 
Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να 
κερδίσει 1 βαθμό PASS για να 

κερδίσει το σήμα  “Robot 
Investigator”. 

 
* Για περισσότερες λεπτομέρειες, 

παρακαλούμε ανατρέξτε στο 
έγγραφο "ΙΟ3". 

Παρέχονται 
αποδείξεις σχετικά 
με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο 
ROBOT4ALL, διότι η 

διαδικασία 
απονομής των 

σημάτων (badges) 
πραγματοποιείται 
χειροκινητα βάση 
των βαθμών του 
εκπαιδευόμενου 

Η 
κοινοπραξία 

του 
ROBOT4ALL  

Robot 
Sentinel  

 

Ομαδική Εργασία 

• Τροποποιήση το ρομπότ αυτοκινήτου (Car 
Robot) για να μπορέσετε να σπρώξετε μια 
μικρή μπάλα. Παίξτε ένα παιχνίδι 
ποδοσφαίρου οδηγώντας μέσω του Bluetooth 
το ρομπότ σας. 

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να 
κερδίσει 1 βαθμό PASS για να 

κερδίσει το σήμα  “Robot 
Investigator”  

 
* Για περισσότερες λεπτομέρειες, 

παρακαλούμε ανατρέξτε στο 
έγγραφο "ΙΟ3". 
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11. Συμπεράσματα - Επόμενα βήματα  
 

Συμπερασματικά, με βάση την ανάπτυξη του IO2 (Πλαίσιο - Διδακτικό υλικό) και του IO3 (eco-σύστημα Open 

badges), η κοινοπραξία διαθέτει τώρα τα εργαλεία ανάπτυξης του επόμενου Πνευματικού Προϊόντος  IO4 (τη 

διαδραστική δυναμική πλατφόρμα). 

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην διαδραστική δυναμική πλατφόρμα ( Interactive Dynamic 

Platform) καταγράφουν και δημιουργούν προφίλ εκπαιδευτών και προφίλ σπουδαστών της ΕΕΚ, συνδέοντας 

τη διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης, δημιουργώντας το μαθησιακό περιβάλλον, χτίζοντας τη 

διαδραστικότητα και την διασυνδεσιμότητα (e-Academy, e-Data bank και e-Robot4All community ) και, τέλος, 

τη διαδικασία επικύρωσης όπου θα ληφθούν όλες οι ενέργειες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για την 

έκδοση των Open Badges. 
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