
Κριτήρια Αξιολόγησης 
 
Τα έργα θα αξιολογηθούν από την επιτροπή βάση των παρακάτω σταθμισμένων κριτηρίων:  

Δημιουργικότητα:  
• Το έργο ήταν πρωτότυπο και αξιόλογο;  
• Έδειξε δημιουργική σκέψη και πρωτότυπο σχεδιασμό;  
• Είχε ενδιαφέρουσα υλοποίηση;  
 

125 

Έρευνα:  
• Το έργο φαίνεται να πέρασε από αρκετά στάδια ανάπτυξης;  
• Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται να προέκυψε μετά από εκτενή έρευνα, εργασία και 
επίλυση προβλημάτων  
 

75 

Εντύπωση:  
• Το έργο προκαλεί θαυμασμό;  
• Προκαλεί την επιθυμία να το χρησιμοποιήσεις – ξαναδείς;  
• Κινεί το ενδιαφέρον για να μάθεις περισσότερα για αυτό ή τη λειτουργία του;  
• Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον, δεν γίνεται κουραστικό ή επαναλαμβανόμενο;  
 

50 

Σύνολο Γενικής Εικόνας Έργου :  250 

Αυτοματισμός:  
• Λειτουργεί κάνοντας χρήση του κώδικά του και των αισθητήρων του με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση για να φέρει εις πέρας το 
αντικείμενό του.  

 

75 

Ορθή Λογική:  
• Φαίνεται ότι ο προγραμματισμός του είναι λογικός;  
• Ο προγραμματισμός του ανταποκρίνεται επιτυχώς στο σχεδιασμό του και στο 
στόχο του;  

 

75 

Πολυπλοκότητα:  
• Κάνει χρήση πολύπλοκων αλγορίθμων;  
• Κάνει χρήση αυξημένου αριθμού αισθητήρων ή/και πιο πολύπλοκων υλικών.  
• Η δομή του προγράμματος δείχνει υψηλό επίπεδο ανάλυσης-σχεδίασης;  

 

75 

Σύνολο Προγραμματισμού :  225 

Τεχνική Κατανόηση:  
• Επιβεβαιώθηκε ότι κάθε μέλος ομάδας έχει κατανοήσει πλήρως τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου τους και γιατί χρησιμοποιείται το κάθε εξάρτημα;  

 

75  

Μηχανική Κατανόηση:  
• Επιβεβαιώθηκε ότι κάθε μέλος ομάδας έχει κατανοήσει πλήρως τις μηχανικές 
προδιαγραφές του έργου τους και το πώς κάθε εξάρτημα λειτουργεί και 
αλληλοεπιδρά;  

 

25  

Απόδοση:  
• Το έργο παρουσιάζει υψηλό επίπεδο ορθής και αποτελεσματικής χρήσης της 
ενέργειας;  

 

50  

Δομική Ακεραιότητα:  50  



• Το έργο δείχνει να είναι δομικά σταθερό, ικανό να αντέξει καταπόνηση σε 
φυσιολογικό βαθμό  
• Η συνεχής χρήση του δεν απαιτεί αυξημένο επίπεδο συντήρησης.  

 

Αισθητική:  
• Το σύνολο της κατασκευής προσφέρει ευχάριστη-προσεγμένη όψη και κατασκευή 
και δεν δίνει την αίσθηση του πρόχειρου;  

 

25  

Σύνολο Σχεδιασμού και Κατασκευής :  225  

Επιτυχής Επίδειξη:  
• Εκτελέστηκε επιτυχώς η επίδειξη του ρομπότ;  
• Έγινε επίδειξη όλων των δυνατοτήτων του;  

 

75  

Επικοινωνία:  
• Τα μέλη της ομάδας μπόρεσαν να μεταβιβάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο 
τους λόγους που επέλεξαν να δημιουργήσουν αυτό το έργο.  

 

25  

Γρήγορη Σκέψη:  
• Τα μέλη της ομάδας μπορούν να απαντήσουν εύκολα;  
• Ανταποκρίθηκαν άμεσα σε τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά την 
παρουσίασή τους;  

 

50  

Υλικό Παρουσίασης:  
• Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (αφίσες, video κλπ) ήταν υψηλής ποιότητας;  

• Μπόρεσαν να μεταδώσουν επιτυχώς πληροφορίες για το έργο;  
 

50  

Σύνολο Παρουσίασης :  200  

Απόκτηση Γνώσης:  
• Φαίνεται ότι μέσω του έργου τους, οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις επί του 
αντικειμένου;  

 

50  

Ομαδικότητα Εργασία:  
• Φαίνεται ότι η ομάδα είχε κάνει ορθό καταμερισμό εργασιών και κάθε μέλος 
συμμετείχε ενεργά;  

 

25  

Ομαδικό Πνεύμα:  
• Η ομάδα έδειξε θετικό πνεύμα, είχε θετική ενέργεια, συνεκτικότητα και ήταν 
δεκτικοί στη διαφήμιση του έργου τους και την επικοινωνία με άλλους.  

 

25  

Σύνολο Ομαδικότητας :  100  

Συνολική Βαθμολογία:  1000  
 
 
 


