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1. Εισαγωγή 

1.1 Σχετικά με το MakeX 

Το MakeX  είναι ένας διαγωνισμός ρομποτικής που προωθεί τη διεπιστημονική μάθηση στους τομείς της 

επιστήμης και της  τεχνολογίας. Στόχος του είναι να οικοδομήσει έναν κόσμο όπου η εκπαίδευση STEAM 

εκτιμάται ιδιαίτερα και όπου οι νέοι είναι  παθιασμένοι με την καινοτομία με τη συμμετοχή τους σε 

συναρπαστικό Διαγωνισμό Ρομποτικής, Καρναβάλι STEAM κ.λπ. 

Ο διαγωνισμός MakeX Robots διοργανώνεται από την επιτροπή  MakeX Robotics, που 

διοργανώνεται από την Shenzhen Hulu Maker Co., Ltd. και υποστηρίζεται από την Shenzhen 

Makeblock Co., Ltd.  Ο MakeX, στοχεύει  μέσω  του διαγωνισμού, ότι οι νέοι θα ανακαλύψουν το 

πνεύμα της δημιουργικότητας, της ομαδικής εργασίας, της διασκέδασης και της ανταλλαγής 

γνώσεων.  Έχει δεσμευτεί να προωθήσει την καινοτομία στην επιστήμη, την τεχνολογία, την 

εκπαίδευση μέσω υψηλού επιπέδου διαγωνισμών,  καθοδηγώντας τους νέους να μάθουν Επιστήμη 

(S), Τεχνολογία (Τ), Μηχανική (Ε), Τέχνη (Α) και Μαθηματικά (Μ) και να εφαρμόσουν αυτές τις 

γνώσεις για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων μέσω των συναρπαστικών και προκλητικών 

διαγωνισμών. 

1.2 Πνεύμα MakeX 

Δημιουργικότητα: εξερευνήστε νέες ιδέες και νέες δεξιότητες, χρησιμοποιήστε τη δημιουργικότητα και 
την καινοτόμο σκέψη για να ξεπεράσετε τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου. 

Ομαδική εργασία: έχετε ανοιχτή επικοινωνία με συνεργάτες.  Συνεργαστείτε για έναν κοινό στόχο και 
ολοκληρώστε μια εργασία  με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για win-win ανάπτυξη! 
 

Διασκέδαση: Απολαύστε τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό σε έναν  head-to-head διαγωνισμό και 
απολαύστε τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 
 

Διαμοιρασμός: έχετε ανοιχτό μυαλό ως "Δημιουργός", μοιραστείτε τη χαρά, τις ιδέες και την εμπειρία με 
άλλους. 

Το πνεύμα MakeX είναι ο πολιτιστικός ακρογωνιαίος λίθος του Διαγωνισμού Ρομποτικής MakeX, ο 
οποίος εμπνέει τους νέους να αποκτήσουν  νέες δεξιότητες, να βελτιώσουν την ομαδική εργασία, να 
αποκτήσουν αξέχαστες εμπειρίες στον διαγωνισμό, να μοιραστούν τις ιδέες και τις  γνώσεις τους με την 
κοινότητά τους έτσι ώστε να επιτύχουν την μεγάλη φιλοδοξία να αλλάξουν τον κόσμο και να 
διαμορφώσουν το μέλλον. 



 
Πρόγραμμα 

 
Υποβολή έργου 

                                    
Κρίση Έργων  

 

Αποτελέσματα 
Απονομή 

Τελετή 

 

1o  Match 

 

15η  Μαϊου  έως 25η   Μαϊου 
 

26η  Μαϊου έως  15η  Ιουν 
 

16η  Ιουν  έως 18η  Ιουν. 
 

30η  Ιουν. 

 

2o   Match 

 

8η Οκτ  έως 18η  Οκτ 
 

19η  Οκτ-  9η  Νοεμ 
 

10η  Νοεμ έως 12η Νοεμ 
 

28η  Νοέμ 
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2. Ο διαγωνισμός 

2.1 Σχετικά με το Spark 

O Διαγωνισμός MakeX Spark Online σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ειδικά για νέους ηλικίας 6 έως 

13 ετών. Η συμμετέχουσα ομάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο  θέμα της σεζόν και να ερευνήσει το 

θέμα και να επινοήσει μια λύση, κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας. Η λύση θα είναι ένα έργο 

επίδειξης (κατασκευή) και μια αφίσα με θέματα που περιλαμβάνουν έρευνα,  διαδικασία σχεδιασμού-

σκέψης, το σχέδιο κατασκευής και  την περίληψη των αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να  συμμετέχουν σε μια μοναδική βιωματική διαδικασία μάθησης και να παρουσιάσουν τα 

έργα τους σε όλους τους τομείς του STEM. 

2.2 Πρόγραμμα 

Το 2021 στον διαγωνισμό MakeX Spark online, θα υπάρχουν συνολικά τέσσερα Match (αγωνιστικές), τα 

δύο θα γίνουν στην Κίνα στα κινέζικα και  άλλα δύο διεθνή Match  στα αγγλικά. Κάθε αγώνας είναι 

ανεξάρτητος και έχει  συγκεκριμένο θέμα. Οι  διαγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε 

έναν ή περισσότερους αγώνες στον ίδιο χώρο αγώνων (εθνικό στην  Κίνα ή διεθνές), αλλά δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν ταυτόχρονα σε δύο περιοχές ανταγωνισμού. 

Πίνακας 1.1 2021 Πρόγραμμα Διαγωνισμού MakeX Spark Online (Διεθνές) 

2.3 Απαιτήσεις συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετέχουν σε ομάδες. Κάθε ομάδα αποτελείται από 1 ή 2 μέλη και καθοδηγείται 

από 1 ή 2 μέντορες.  Οι μέντορες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. 
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Οι έφηβοι ηλικίας 6 έως 13 ετών (συμπεριλαμβανομένων) μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε δύο 

ομάδες διαγωνισμού: ηλικίας 6-9 ετών (συμπεριλαμβανομένου) για στοιχειώδη ομάδα (Ημερομηνία γέννησης: 2 αρ 

2011-31 Ιανουαρίου αγ Δεκέμβριος 2015), 10-13 ετών (Ημερομηνία γέννησης: 2 αρ Ιανουάριος 2007-1 αγ Ιανουάριος 2011) για την ενδιάμεση  

ομάδα. 

4. Εξοπλισμός 
 

1. Λογισμικό 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν το  mBlock, μια πλατφόρμα προγραμματισμού που 
αναπτύχθηκε από την Shenzhen Makeblock Co., LTD. Μπορούν να επιλέξουν mBlock για Web, 
mBlock  για Windows ή mBlock για Mac. 

2.4.2 Συνιστώμενο υλικό 

Halocode 

Συνιστάται οι διαγωνιζόμενοι να χρησιμοποιούν το Halocode που παράγεται και πωλείται από την 

ShenzhenMakeblock Co., LTD. To Halocode  είναι ένας ασύρματος υπολογιστής  μονού πίνακα. Με την 

ενσωματωμένη υποστήριξη Wi-Fi και το μικρόφωνο, οι μαθητές μπορούν εύκολα να  φέρουν τον πίνακα 

σας στα έργα IoT και να προσθέσουν τη δυνατότητα αναγνώρισης ομιλίας σε αυτό. Έρχεται με πολλούς 

αισθητήρες, όπως  12 x προγραμματιζόμενο φως RGB LED, έναν αισθητήρα κίνησης, έναν αισθητήρα 

αφής και πολλά άλλα. Και το συνοδευτικό λογισμικό του, το  mBlock, καθιστά εύκολο να ξεκινήσετε με το 

Halocode και να μάθετε να κωδικοποιείτε. Χρησιμοποιώντας το Halocode, ο καθένας μπορεί να  

δημιουργήσει τις δικές του δημιουργίες, με έναν εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο! 
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Πακέτο πρόσθετου AI & IoT Creator 

Εάν  το Halocode  δεν είναι αρκετό για το  έργο σας, σας συνιστούμε να συνδυάσετε το Halocode με 

το AI &  IoT  Creator Add-on Pack που παράγεται και πωλείται από την ShenzhenMakeblock Co., LTD. 

Το AI & IoT Creator Add-on Pack δεν  περιέχει κύριο πίνακα, αλλά προσφέρει 13mBuild ηλεκτρονικές 

μονάδες και 9 πακέτα αξεσουάρ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να  βοηθούν τους μαθητές να 

κατανοήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να βιώσουν την απλή εφαρμογή του στη ζωή, να μάθουν να  

χρησιμοποιούν κοινές ηλεκτρονικές μονάδες για να ολοκληρώσουν δημιουργικά έργα και δεξιότητες 

προγραμματισμού βασισμένα  στον  block based προγραμματισμό. Το πρόσθετο πακέτο είναι 

εξοπλισμένο με κατάλληλα δομικά στοιχεία,  Python Apis, διαδικτυακά έγγραφα υλικού, με  πλούσιoυς 

πόρους διδασκαλίας. 

Σειρά mBot 

Το mBot είναι ένα εκπαιδευτικό ρομπότ STEAM για αρχάριους, που καθιστά τη διδασκαλία και την 

εκμάθηση προγραμματισμού ρομπότ απλή  και διασκεδαστική. Με ένα κατσαβίδι, τις βήμα προς βήμα 

οδηγίες και ένα πρόγραμμα μελέτης, τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν ένα  ρομπότ από το μηδέν 

και να ζήσουν τις χαρές της πρακτικής δημιουργίας. Παράλληλα θα μάθουν  μια ποικιλία ρομποτικών  

μηχανημάτων και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών, θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές του 

προγραμματισμού βάσει μπλοκ και θα  αναπτύξουν τη λογική τους σκέψη και τις δεξιότητες σχεδιασμού. 
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Εάν θέλετε να αγοράσετε οποιοδήποτε εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα 

ή την επιτροπή MakeX :  makex_overseas@makeblock.com. 

2.5 Θέμα 

Το θέμα κάθε αγώνα είναι διαφορετικό, το οποίο προέρχεται από το εκπαιδευτικό πεδίο STEAM, σημαντικά 

διεθνή ή εθνικά  γεγονότα, τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, τις ειδήσεις και την 

καθημερινή ζωή κ.λπ. Οι διαγωνιζόμενοι  ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε πολλούς αγώνες για να 

αποκτήσουν πλήρη και πλήρη κατανόηση του διαγωνισμού. Το  θέμα του έργου πρέπει να είναι θετικό και 

να σχετίζεται στενά με το θέμα κάθε αγώνα. 

Παρακάτω θα βρείτε μια λεπτομερή εισαγωγή του θέματος για κάθε αγώνα. Οι διαγωνιζόμενοι 

προτείνεται  να επικεντρωθούν στο θέμα, να το σκεφτούν από πολλαπλές προοπτικές και να κάνουν 

πλήρη χρήση της φαντασίας και της  δημιουργικότητας κατά τον προγραμματισμό λογισμικού και την 

κατασκευή υλικού. 

 

2.5.1 1st Match-Code for Health 

Ιστορικό 

Το 2020, ένα ξέσπασμα της νέας λοίμωξης coronavirus (Covid-19) επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής 

μας. Επιστημονικά ιδρύματα,  κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται στενά για 

να λάβουν άμεσα επιστημονικά μέτρα, από τη μελέτη της  δομής του ιού, την παρακολούθηση της 

εξάπλωσης του ιού και τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων για την πρόληψη των  επιδημιών. 

Έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας επιστημονικής γραμμής άμυνας για 

την προστασία της  ανθρώπινης υγείας. 

 

Επεξήγηση θέματος  

Το θέμα του 2021 Διαγωνισμού MakeX Spark Online-1st   Code for Health 

Οι διαγωνιζόμενοι αναμένεται να αναπτύξουν δημιουργικές ιδέες για την προστασία της ανθρώπινης 

υγείας.  Το θέμα μπορεί να μελετηθεί σε ένα μεγάλο φάσμα για να καταλήξει στον σχεδιασμό του 

έργου. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα ρομπότ χωρίς αφή, το οποίο μπορεί να  καταπολεμήσει 

τις επιδημίες και να παραδώσει προμήθειες σε νοσοκομεία. Μπορεί επίσης να είναι ένα έξυπνο 

εργαλείο που μπορεί να  καταστρέψει ιούς και να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία, ή ένα 

διαγνωστικό εργαλείο για τη διάγνωση της σωματικής υγείας ανά πάσα  στιγμή ....... Όσο οι ιδέες 

είναι αρκετά τολμηρές και έχουν να κάνουν με την προστασία ανθρώπινη υγεία, είστε ο φύλακας 

ασφάλειας που  αναζητούμε! 

2.5.2 2ο Match - Family Care 

Ιστορικό 

Τι  σκέφτεσαι όταν μιλάμε για το σπίτι; Ένα ωραίο σπίτι; Ένα μεγάλο δείπνο που ετοίμασαν οι γονείς; 

Ένας μυστικός χώρος για τον εαυτό σας;  Ή φροντίδα της οικογένειας; Ένα ζεστό σπίτι ανεφοδιάζει το 

σώμα και το πνεύμα μας σαν βενζινάδικο. Μέσα στη φασαρία της  σύγχρονης ζωής, οι γονείς είναι 

πάντα απασχολημένοι με τις επιχειρήσεις. Όταν κάνετε παρέα με φίλους, δεν μπορείτε να αφήσετε τα 

γατάκια  σας πίσω. Αλλά πώς να φροντίζετε την εταιρεία σας όταν είστε μακριά; Το μόνο που χρειάζεστε 

είναι να κάνετε ένα ακόμη βήμα, και να  δημιουργήσετε την δική σας λύση. 

mailto:makex_overseas@makeblock.com
mailto:makex_overseas@makeblock.com


Διαγωνισμός ρομποτικής MakeX MakeX Spark 

Επεξήγηση θέματος 

Το θέμα του 2021 αγώνα MakeX Spark Online Competition-2nd είναι Family Care. Με βάση αυτό το θέμα, 

οι διαγωνιζόμενοι  ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν αποτελεσματικά έργα για να περάσουν την αγάπη 

και τη φροντίδα. Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις  για να σκεφτείτε: 1) Πόσα μέλη της οικογένειας 

υπάρχουν στο σπίτι σας; Ποιοι είναι αυτοί? Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την  παραμονή τους; Τι 

είδους φροντίδα χρειάζονται; 2) Γνωρίζετε κάποιον που στερείται οικογενειακής φροντίδας περισσότερο 

από άλλους  στην κοινότητά σας; Πώς μπορείτε να τους βοηθήσετε; 

Ας δημιουργήσουμε μια λύση Οικογενειακής Φροντίδας με τις λαμπρές ιδέες μας! 
 

2.6 Διαδικασία 

Το MakeX Spark εστιάζει στη διεπιστημονική μάθηση, δίνει έμφαση στη διασύνδεση της θεωρητικής 

γνώσης και του πραγματικού κόσμου και  ενθαρρύνει τους διαγωνιζόμενους να αναλάβουν την 

πρωτοβουλία να κατανοήσουν τα πραγματικά προβλήματα και να προσπαθήσουν να  λύσουν τα 

προβλήματα με διαφορετικούς τρόπους. Το παρακάτω είναι η συνιστώμενη διαδικασία. Κάθε 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να  προετοιμάσει επαρκή και σε βάθος εξερεύνηση, να διερευνήσει πλήρως το 

ιστορικό ή την πραγματική κατάσταση του προβλήματος, να συλλέξει  πληροφορίες, να δημιουργήσει και 

να δοκιμάσει πιθανές λύσεις, να αναλύσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα. 

Θέμα 

΄Ερευνα 

Σχεδιασμός 

     έργου 

Κατασκευή               

Έργου 

Σχεδιασμός 

Αφίσας 

Υποβολή  

Έργου 

P01 Θέμα έρευνας 

Στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν στη μελέτη των 

προβλημάτων που σχετίζονται με το θέμα  στον πραγματικό κόσμο, να αναζητήσουν λύσεις και να το 

πάρουν ως θέμα του έργου. Αυτός ο διαγωνισμός ενθαρρύνει τους διαγωνιζόμενους  να διεξάγουν 

θεματική έρευνα και μελέτες, να διερευνούν θέματα πραγματικού κόσμου, να κατανοούν το ιστορικό, τον 

λόγο του προβλήματος  και τις υπάρχουσες λύσεις. 

 

A. Σαφής σκοπός 

Αφού διαβάσουν το θέμα της σεζόν, οι διαγωνιζόμενοι ενθαρρύνονται να βιώσουν, να 

παρατηρήσουν, να ηχογραφήσουν ή να  σκεφτούν την καθημερινή ζωή, στη συνέχεια να 

προσπαθήσουν να γράψουν τα πιθανά προβλήματα και να διευκρινίσουν τον σκοπό της  έρευνας. 

 

Β. Συλλέξτε πληροφορίες 

Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω πιθανά ζητήματα, προσδιορίστε το ερευνητικό 

αντικείμενο και τις πηγές συλλογής  πληροφοριών. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες της συλλογής πληροφοριών με βάση τις 

περιστάσεις και τους πόρους τους,  συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της κατανόησης του ιστορικού 

ανάπτυξης του ζητήματος. τρέχουσες οργανωτικές ή βιομηχανικές  εξελίξεις · σενάρια χρήσης 

προϊόντων και ανάγκες χρήστη. 
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Τα ερευνητικά αντικείμενα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ιστορικά αρχεία μιας 

συγκεκριμένης εποχής, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιχείρηση, προϊόντα μιας συγκεκριμένης 

μάρκας, συνθήκες μιας συγκεκριμένης περιοχής, συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού  κ.λπ. Επιλέξτε 

κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους ανάλογα με το χρόνο και προϋπολογισμό, όπως διαδικτυακή έρευνα, 

επιτόπιες επισκέψεις,  επιτόπιες εκδρομές ή συνεντεύξεις με ειδικούς. 

Γ. Διαδικασία καταγραφής 

Συνιστάται να κάνετε μια σύντομη καταγραφή κατά τη διάρκεια της έρευνας του θέματος. Καταγράψτε 

πολύτιμες πληροφορίες όσο το δυνατόν  περισσότερο σχετικά με ερευνητικούς σκοπούς και 

αναλυτικά σχέδια, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε και να συζητάτε με άλλους ανά  πάσα 

στιγμή και για μελλοντική ανασκόπηση και περίληψη. 

 

Δ. Περίληψη της έρευνας 

Μετά την έρευνα θεμάτων, το επόμενο βήμα είναι η συστηματική ανάλυση και περίληψη και, στη 

συνέχεια, προσπαθήστε να δημιουργήσετε  πιθανές λύσεις. Μπορείτε να επιλέξετε να επικοινωνήσετε 

με τον μέντορα ή τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στο πρόβλημα, να μιλήσετε  για τα κέρδη και τις 

ιδέες σας, να λάβετε σχόλια και προτάσεις από άλλους, και να προσαρμόσετε τις λύσεις ανάλογα. 

Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη  του ερευνητικού πλαισίου  σύμφωνα με το σχέδιο 

διδασκαλίας του μέντορα, ή το σχέδιο μάθησης των διαγωνιζομένων και στη συνέχεια να διεξάν 

θεματική έρευνα και μελέτη σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο. 

P02 Σχεδιασμός Έργου 

 

A. Προετοιμασία εξοπλισμού 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προετοιμάσουν υλικά κατ 

'απαίτηση,  συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μηχανολογικών εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, 

εργαλειοθήκης, πλακών επίδειξης, ξύλινων  σανίδων, χαρτονιού, έγχρωμων στυλό, κραγιόνων, 

μαρκαδόρων, καθώς και άλλων διακοσμητικών υλικά και καθημερινά είδη. 
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Σύμφωνα με το συμπέρασμα της θεματικής έρευνας, σχεδιάστε τη λειτουργία και την κατασκευή του 

έργου, προσπαθήστε να παραθέσετε τον αντίστοιχο κατάλογο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων 

μηχανικών εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών ανταλλακτικών, εξωτερικού σχεδιασμού κ.λπ.  Ανυπομονούμε 

να δούμε τους διαγωνιζόμενους να αναπτύξουν πολλές λύσεις για τα προβλήματα που συναντήθηκαν 

κατά τη διαδικασία  δημιουργίας, και συνεχίζουν να πειραματίζονται και να βελτιστοποιούνται. 

Γ. Επιλέξτε και δοκιμάστε τη λύση 

Αναλύστε και δοκιμάστε τις παραπάνω λύσεις. Πριν από την οριστική σας κατασκευή, συνιστάται η 

κατασκευή ενός  απλού βασικού μοντέλου, η χρήση του για ταχεία δοκιμή και επανάληψη, για τη 

διευκόλυνση της οριστικής κατασκευής σας με βάση την ακριβή λύση. 

P03 Κατασκευή Έργου 

Με βάση το καθορισμένο σχέδιο, οι διαγωνιζόμενοι επιβεβαιώνουν το θέμα και τις λειτουργίες του 

έργου, διευκρινίζουν τη λίστα  εξοπλισμού και πραγματοποιούν προγραμματισμό λογισμικού και 

κατασκευή υλικού. 

 

A. Κατασκευή έργου 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προγραμματίσουν στο mBlock IDE όπου οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 

συνδέσουν τον εξοπλισμό υλικού  και να τον προγραμματίσουν. Σχεδιάστε και κατασκευάστε τις δομές 

υλικού, δοκιμάστε και δείξτε τις λειτουργίες, διαμορφώστε και  σχεδιάστε το εξωτερικό του έργου. 

 

Β. Κατασκευαστικά αρχεία 

Λήψη αρχείων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, συμπεριλαμβανομένης κυρίως της λογικής 

του προγράμματος, της διαδικασίας  κατασκευής ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και της διαδικασίας 

εξωτερικού σχεδιασμού κ.λπ. Το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει το σχέδιο  σχεδιασμού, 

προβλήματα που συναντώνται κατά τη διαδικασία κατασκευής και τις λύσεις κ.λπ. 

 

P04 Σχεδιασμός αφίσας 

Ο διαγωνισμός απαιτεί από τους διαγωνιζόμενους να δημιουργήσουν αφίσες (η παρακάτω εικόνα 

ως παράδειγμα) για τα έργα και να τις  υποβάλουν στο διαδίκτυο. Η κατασκευή έργου P03 και ο 

σχεδιασμός αφίσας P04 μπορούν να πραγματοποιηθούν μαζί, έτσι ώστε οι  μέντορες να μπορούν 

να παρέχουν οδηγίες πιο άνετα. 

 

* Σημείωση: Η αφίσα πρέπει να είναι ζωγραφισμένη στο χέρι και να δημιουργηθεί από τους ίδιους τους 

διαγωνιζόμενους. 

 

Β. Δημιουργήστε πιθανές λύσεις 
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A. Περίληψη έργου 

Οι βασικές πληροφορίες του έργου και οι δημιουργικές ιδέες των διαγωνιζομένων πρέπει να 

συμπεριληφθούν στην αφίσα. Ειδικές απαιτήσεις μπορείτε να δείτε στο 4.3 Προδιαγραφές αφίσας. 

Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι ενθαρρύνονται να μοιραστούν την  εμπειρία του διαγωνισμού, την 

επίτευξη των στόχων σε κάθε μέρος και τι μπορούν να βελτιωθούν στη συνέχεια. 

Β. Αυτοαξιολόγηση 

Πιστεύουμε ότι σε κάθε διαγωνισμό, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να 

πετύχουμε ένα πράγμα και να επιτύχουμε τον  στόχο. Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταγράψουν και να συνοψίσουν τις εμπειρίες, τα  

συναισθήματα και τα  οφέλη, να προσπαθήσουν να προβληματιστούν σχετικά με το έργο και να 

αξιολογήσουν τον εαυτό τους. 

P05 Online Υποβολή 

 

Α. Συγκέντρωση υλικών 

Οργανώστε και συνοψίστε το υλικό που απαιτείται για την υποβολή, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, 

φωτογραφιών, περιεχομένων  εισαγωγών και οδηγιών λειτουργίας κ.λπ., τα οποία πρέπει να 

εφαρμόζονται στην υποβολή του έργου. Στο βίντεο, οι  διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν τα 

έργα με προφορική έκφραση και να επιδείξουν τις λειτουργίες στα Αγγλικά.  Ειδικές απαιτήσεις  

μπορείτε να βρείτε στο 4.2 Προδιαγραφές υποβολής έργου. 
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B. Υποβολή έργου 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δημοσιεύσουν τα  έργα τους για αξιολόγηση στο  mBlock Community με 

τη βοήθεια των μεντόρων, να συμπληρώσουν το κείμενο και να  ανεβάσουν βίντεο και φωτογραφίες. 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο υποβολής στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, επιλέξτε το 

αντίστοιχο  έργο, συμπληρώστε τις πραγματικές πληροφορίες συμμετοχής και ανεβάστε την αφίσα. Πριν 

από την προθεσμία υποβολής, οι διαγωνιζόμενοι  μπορούν ακόμη να προσαρμόσουν και να 

βελτιστοποιήσουν τα υποβληθέντα έργα. Κάντε κλικ παρακάτω για να βρείτε τους συνδέσμους  

υποβολής έργου δύο αγώνων: 

2021 Διαγωνισμός MakeX Spark Online-Code φά ή Υγεία Ιστοσελίδα 2021    

2021 Διαγωνισμός MakeX Spark Online-Family Care Webpage  

3. Αξιολόγηση 
1. Αξιολόγηση 

Μέσω του MakeX Spark, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με τις ικανότητές 

τους σε πέντε διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σχεδιασμού, της καινοτόμου 

σκέψης, της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, της ικανότητας προγραμματισμού  και της ικανότητας 

επικοινωνίας. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, το αποτέλεσμα βαθμολογίας κάθε διάστασης θα σχετίζεται 

στενά με την απόδοση  των διαγωνιζομένων και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων έργων. 

Παρακαλώ αναφερθείτε σε Προσάρτημα 2: Λεπτομέρειες κριτηρίων  αξιολόγησης. Οι σύντομες 

περιγραφές των διαστάσεων έχουν ως εξής: 

A. Ικανότητα σχεδιασμού 

• Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν σύνθετες μηχανικές κατασκευές και να 

χρησιμοποιήσουν σχετικά εργαλεία για την επίτευξη  των λειτουργιών των έργων τους. 

• Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία κατασκευαστικών ή καλλιτεχνικών 

υλικών για να σχεδιάσουν την εικόνα  των έργων τους 

• Το έργο  θα πρέπει να είναι ελκυστικό σε εμφάνιση και άκρως λειτουργικό ως συσκευή, 

έτσι ώστε να μπορεί να αποδείξει την ικανότητα  σχεδιασμού και την αισθητική των 

διαγωνιζομένων. 

 

Β. Καινοτόμος σκέψη 

• Η λύση του έργου πρέπει να είναι  καινοτόμα και μοναδική και να μην σχετίζεται ή να μοιάζει με την 

κατασκευή και την λύση κάποιου άλλου διαγωνιζόμενου. 

• Τα έργα θα πρέπει να  συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα θέματα του διαγωνισμού με σαφή θέση 

του χρήστη-στόχου. Οι θεματικές πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν με διάφορους τρόπους. 

 

Γ. Ηλεκτρονική τεχνολογία 

• Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ενότητες διαφορετικών βαθμών 

δυσκολίας για την επίτευξη των λειτουργιών  των έργων τους. 
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• Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες λειτουργίες των έργων τους, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν διάφορους τύπους ηλεκτρονικών στοιχείων. 

• Τα ηλεκτρονικά στοιχεία  του έργου θα πρέπει χρησιμοποιηθούν σωστά για να επιτευχθούν οι 

λειτουργίες με ακρίβεια και ομαλή  λειτουργία, ενώ αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να είναι 

άμεσα σχετιζόμενες με το θέμα, 

 

Δ. Ικανότητα προγραμματισμού 

• Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγραμματισμό βάσει μπλοκ  (scratch based) 

ή προγραμματισμό βάσει κειμένου (Python) για να επιτύχουν τις λειτουργίες των έργων τους. 

• Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί στην εφαρμογή εννοιών προγραμματισμού ή 

αλγοριθμικών τεχνικών και στην κατανόηση του  τρόπου χρήσης δομών προγραμμάτων όπως 

ακολουθία, βρόχος ή επιλογή. 

• Το πρόγραμμα του έργου θα πρέπει να είναι συνοπτικό χωρίς σφάλματα. 

• Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον καλύτερο αλγόριθμο για να 

κάνουν το πρόγραμμα του να λειτουργεί ομαλά και να  επιτύχουν τις λειτουργίες με ακρίβεια. 

 

Ε. Δεξιότητα επικοινωνίας 

• Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να μιλούν άπταιστα στο βίντεο επίδειξης, με πλούσιο 

λεξιλόγιο, σαφή προφορά,  πλήρεις και ακριβείς περιγραφές. 

• Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να παρουσιάσουν την πλήρη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων που σχετίζονται στενά με την τελική  λύση των έργων τους. 

Επιπλέον, ο διαγωνισμός ενθαρρύνει πρωτότυπες ιδέες. Οι διαγωνιζόμενοι ενθαρρύνονται να σκέφτονται 

ανεξάρτητα  και να ενσωματώνουν ιδέες, εμπειρίες και σκέψεις στα έργα τους. Πιστεύεται ότι κάθε 

διαγωνιζόμενος μπορεί να έχει  διαφορετική κατανόηση του θέματος και θέλουμε να δούμε εκατοντάδες και 

χιλιάδες διαφορετικά περίτεχνα σχέδια,  αντί αντίγραφα των ίδιων προϊόντων. 

3.2 Βραβεία 

Για να καθοδηγήσει πραγματικά τους διαγωνιζόμενους να βιώσουν και να αποκομίσουν από το 

πνεύμα του MakeX: δημιουργικότητα,  ομαδική εργασία, διασκέδαση και διαμοιρασμό, έχει 

δημιουργηθεί μια σειρά βραβείων για να δώσει αναγνώριση και ενθάρρυνση για τις  εξαιρετικές 

ικανότητες και επιδόσεις των διαγωνιζομένων. Ελπίζουμε ότι κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να 

επικεντρωθεί στις ατομικές του  εξελίξεις, να παίξει πλήρως τις υποκειμενικές του πρωτοβουλίες και 

να δείξει τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά του. Οι τύποι των  βραβείων μπορεί να 

ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η τρέχουσα λίστα ειδικών βραβείων έχει ως εξής: 

• Young Designer - Η μηχανική δομή είναι σταθερή, η εμφάνιση είναι οπτικά ελκυστική, ο 

σχεδιασμός της σκηνής είναι πλούσιος σε εικόνα και το συνολικό έργο έχει έναν ορισμένο βαθμό 

καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι διαγωνιζόμενοι παρουσιάζουν  τη δυνατότητα να γίνουν μελλοντικοί 

σχεδιαστές με εξαιρετικό σχεδιασμό και αισθητικές δυνατότητες. Οι διαγωνιζόμενοι που  έχουν καλή 

απόδοση στη διάσταση του "Design Ability" έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το βραβείο "Young 

Designer". 
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• Young Innovator- Το έργο είναι δημιουργικό και πολύ ελκυστικό και η θέση του είναι σαφής. Οι 

διαγωνιζόμενοι δείχνουν τη μοναδική τους ικανότητα εξερεύνησης και καινοτομίας στο διαγωνισμό. 

Οι διαγωνιζόμενοι που έχουν καλή  απόδοση στη διάσταση του "Innovative Thinking" έχουν την 

ευκαιρία να κερδίσουν το βραβείο "Young Innovator". 

Η απονομή ειδικών βραβείων παραπάνω θα χωριστεί σε 2 ομάδες (στοιχειώδη / ενδιάμεσα) ξεχωριστά. 

Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων, τα βραβεία δίνονται σύμφωνα με την αντίστοιχη 

διάσταση κατάταξη στην ακολουθία Young Designer, Young  Innovator, Young Engineer, Best 

Demonstration. η ποσόστωση για κάθε ειδικό βραβείο είναι 15%. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να  λάβει 

μόνο ένα ειδικό βραβείο. Εάν οι διαγωνιζόμενοι έχουν ήδη λάβει ένα άλλο ειδικό βραβείο, η 

επιλεξιμότητα του βραβείου θα  μεταβιβάζεται στον επόμενο διαγωνιζόμενο. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι 

που λαμβάνουν ειδικό βραβείο έχουν την ευκαιρία να  υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στον 

Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής. 

• Young Engineer- Οι ηλεκτρονικές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν καλά, ο κώδικας λειτουργεί 

ομαλά και είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι λειτουργίες τόσο του λογισμικού όσο και του υλικού. Οι 

διαγωνιζόμενοι δείχνουν τις δυνατότητες των μελλοντικών  μηχανικών με εξαιρετικές δυνατότητες 

ηλεκτρονικού και προγραμματισμού. Οι διαγωνιζόμενοι με καλή συνολική απόδοση στις δύο  

διαστάσεις της «Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας» και του «Προγραμματισμού Ικανότητας» θα έχουν την 

ευκαιρία να κερδίσουν το  βραβείο «Young Engineer». 

• Best Demonstration- Η επίδειξη είναι ομαλή και άπταιστη με πλούσιο περιεχόμενο. Η μορφή 

εμφάνισης είναι νέα. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων είναι πλήρης και ξεκάθαρη και οι 

διαγωνιζόμενοι δείχνουν εξαιρετικές δεξιότητες  επικοινωνίας στον διαγωνισμό. Οι 

διαγωνιζόμενοι που έχουν καλή απόδοση στη διάσταση του «Communication Skill»  έχουν 

την ευκαιρία να κερδίσουν το βραβείο «Best Demonstration». 

• Young All-Rounder - Σε κάθε διαγωνισμό, οι έξι πρώτοι διαγωνιζόμενοι της συνολικής 

κατάταξης βαθμολογίας (2 ομάδες μαζί) μπορούν να κερδίσουν το βραβείο "Young All-

rounder" (μπορούν να ληφθούν μαζί με ένα ειδικό βραβείο). Οι νικητές αυτού του  βραβείου 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MakeX και έχουν επίσης την 

ευκαιρία να υποβάλουν  αίτηση συμμετοχής στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής. 

Επιπλέον, ο διαγωνισμός δημιουργεί ειδικά τα ακόλουθα βραβεία για σχολεία ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

που οργανώνουν ενεργά τους μαθητές να συμμετέχουν στο MakeX Spark: 

• Excellent Mentor- Αυτό το βραβείο απονέμεται στον mentor που οργανώνει δραστηριότητες 

ανταγωνισμού και οδηγεί  τους διαγωνιζόμενους να πραγματοποιήσουν μια ποικιλία διεξοδικών 

ερευνών. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν κερδίσει πολλά από τη  διαδικασία μάθησης, έρευνας και 

κατασκευής. Το βραβείο αποφασίζεται διεξοδικά ανάλογα με τον αριθμό των διαγωνιζομένων  και 

βραβευμένων έργων που έχουν διδαχθεί από τον ίδιο μέντορα. Το όριο αυτού του βραβείου είναι 

πέντε για κάθε αγώνα. 

• Excellent Organization- Το βραβείο επιλέγεται διεξοδικά ανάλογα με τον αριθμό των διαγωνιζομένων 

και βραβευμένων έργων που παρέχονται από την ίδια εκπαιδευτική οργάνωση. Το όριο αυτού του 

βραβείου είναι πέντε για κάθε αγώνα. 
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3.3 Βραβεία 

Η λίστα βραβείων για το Διαγωνισμό MakeX Spark Online 2021 έχει ως εξής: 

• Young All-Rounder —Κάθε νικητής Young All-Rounder θα λάβει ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, 

ένα Young A θα- Rounder  Medal και ένα κιτ CyberPi Go. 

• Εξαιρετικός μέντορας / άριστος οργανισμός - Κάθε βραβευμένος μέντορας ή οργανισμός 

θα λάβει ένα ηλεκτρονικό  πιστοποιητικό και ένα κιτ mBot2 Explorer. 

• Νικητής Ειδικών Βραβείων: Κάθε ειδικός νικητής θα λάβει ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. 

• Μη βραβευμένος Συμμετέχων: Οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν κερδίσει βραβεία θα 

αποκτήσουν πιστοποιητικό  συμμετοχής 

4. Προδιαγραφές 

 
1. Προδιαγραφές έργου 

S01. Το πρόγραμμα MakeX Spark είναι ένας δημιουργικός διαγωνισμός κατασκευής, ο 
οποίος απαιτεί διαγωνιζόμενους για τον προγραμματισμό του υλικού. Το κύριο σώμα 
του έργου είναι το υλικό. 
 

S02. Κάθε ομάδα  μπορεί να  υποβάλει μόνο  ένα έργο. 
 

S03. Κάθε ομάδα  υποβάλλει  πρωτότυπο έργο. 

2. Προδιαγραφές υποβολής έργου 

 
1. Όνομα έργου 

 

S04. Αναγκαιότητα - Το δημοσιευμένο έργο πρέπει να περιέχει την επίσημη ονομασία του 
έργου και πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα της αφίσας του έργου. 
 

S05. Ακριβής — Το όνομα του έργου είναι σύμφωνο με το περιεχόμενο και η διατύπωση 
είναι γραμματικά σωστός. 
 

S06. Βελτίωση - Το όνομα του έργου πρέπει να είναι συνοπτικό και να αφήνει χώρο για 
φαντασία. 
 

S07. Ζωτικότητα - Το όνομα του έργου δημιουργεί μερικές εικόνες που μπορούν να 
βοηθήσουν τους ανθρώπους γρήγορα να κατανοήσουν το μήνυμα που προσπαθεί να 
παραδώσει το έργο. 

 

2. Εισαγωγή 
 

S08. Περιεχόμενο - Η εισαγωγή του έργου περιλαμβάνει το θέμα και τις λειτουργίες. 
 

S09. Σαφής λογική - Η περιγραφή του έργου είναι εντυπωσιακή, έχει σαφή λογική και 
βοηθά τους άλλους να βρούν εύκολα τα βασικά σημεία. 
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S10. Συνοψία - Η εισαγωγή ολόκληρου του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
1000 λέξεις, Γενικά το 700 έως το 900 είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 2000 λέξεις. 
 

S11. Πραγματικότητα - Η περιγραφή δεν πρέπει να υπερβάλλει για τις πραγματικές 
λειτουργίες και τη  λειτουργία του μηχανισμού του έργου. 

4.2.3 Οδηγίες 

 

S12. Σαφή βήματα - Τα βήματα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στις 
οδηγίες και πρέπει να υπάρχουν  και να υπάρχει μια διαδοχική σχέση μεταξύ των 
βημάτων. 
 

S13. Ειδική περιγραφή - Αποφύγετε τις καταστάσεις που οι αναγνώστες δεν 
μπορούν να καταλάβουν. Εκτελέστε ή επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα με τις 
οδηγίες. Μην κάνετε λάθος και να χάσετε ή παραλείψτε τα βήματα. 

4.2.4 Πηγαίος κώδικας 

S14. Ο μεταφορτωμένος πηγαίος κώδικας πρέπει να έχει σαφείς ενδείξεις για την 
πραγματοποίηση κάθε λειτουργίας. 
 

S15. Τα σημάδια στον κώδικα πρέπει να είναι απλά για να βοηθήσουν τον κριτή να 
κατανοήσει εύκολα τη λογική. 
 

4.2.5 Βίντεο 

S16. Τα βίντεο υποστηρίζουν μορφές MP4 και MOV, με ένα μέγεθος όχι 
περισσότερο από 200M. 
 

S17. Δώστε προσοχή στον καθαρό και έντονο φωτισμό για να αποφύγετε το  
θολό βίντεο. 
 

S18. Τα περιεχόμενα του βίντεο περιλαμβάνουν προφορική εισαγωγή από τον 
διαγωνιζόμενο και λειτουργική επίδειξη του έργου. 

 

S19. Η μορφή εμφάνισης στο βίντεο δεν είναι περιορισμένη, αλλά πρέπει να είναι 
κατανοητή. 

 

4.2.6 Εικόνες 

S20. Οι φωτογραφίες υποστηρίζουν μορφή GIF, JPG, PNG, με μέγεθος όχι περισσότερο από 10M 
για κάθε μία. 
 

S21. Ανεβάστε τουλάχιστον 3 φωτογραφίες και επιλέξτε μία φωτογραφία ως εξώφυλλο του 
έργου. 
 

S22. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ορατές χωρίς αμφισημία στο κύριο θέμα εμφάνισης. 
 

S23. Τραβήξτε φωτογραφίες από πολλές γωνίες για να παρουσιάσετε πλήρως τη δομή και το 
σχεδιασμό όλων των τμημάτων του έργου. 

4.2.7 Απαιτήσεις γλώσσας 

 

S24. Υποβάλετε το όνομα του έργου, την εισαγωγή, οδηγίες στα Αγγλικά, ώστε οι κριτές να 
μπορούν να  διαβάσουν τα περιεχόμενα καθαρά. 
 

S25. Εάν δεν μπορείτε να εγγράψετε το βίντεο στα Αγγλικά, παρουσιάστε  στην τοπική γλώσσα 
με επιπλέον αγγλικούς υπότιτλους. Βεβαιωθείτε ότι ο υπότιτλος είναι ακριβής με την παρουσίαση. 
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4.2.8 Συμβουλές 

S26. Πρέπει να αποφεύγετε τόσο στο βίντεο όσο και στην παρουσίαση τα περιττά λόγια ή περιττό 
υλικό. 
 

S27. Ελέγξτε το μεταφορτωμένο υλικό αμέσως μετά την υποβολή, σε περίπτωση που πάει κάτι 

Λάθος. Οι διαγωνιζόμενοι ενδέχεται να χάσουν τη βαθμολογία της αντίστοιχης διάστασης 
εάν δεν υπάρχουν οι σωστές  πληροφορίες στο υλικό που υποβλήθηκε. 

4.3 Προδιαγραφές αφίσας 

4.3.1 Μέθοδος δημιουργίας 

S28. Η αφίσα πρέπει να δημιουργηθεί από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους και να σχεδιαστεί 
χειροκίνητα. Τόσο η χειροποίητη όσο και η ψηφιακή έκδοση είναι και οι δύο αποδεκτές. Οι 
διαγωνιζόμενοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη φαντασία και την καλλιτεχνική  δημιουργικότητα 
για να εμφανίσουν το έργο τους με πολύχρωμα στοιχεία. 
 

S29. Το μέγεθος κάθε αφίσας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 297mm * 420mm (τυπικό μέγεθος χαρτιού 
A3). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν έως και 3 ξεχωριστές αφίσες εάν δεν είναι αρκετή η μία, 
ή να τα μετατρέψουν σε ένα PDF. Χαρτί  ή άλλα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, με καθαρό περιεχόμενο για εύκολη ανάγνωση. 

4.3.2 Περιεχόμενο αφίσας 

S30. Το περιεχόμενο της αφίσας πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων το όνομα του έργου και του συγγραφέα, κύριες λειτουργίες και έμπνευση του 
έργου. Η αφίσα μπορεί επίσης να  εμφανίσει τη διαδικασία ανακάλυψης προβλημάτων - επίλυσης 
προβλημάτων, κατά προτίμηση με χειρόγραφα όπως τα σχέδια  design, τα σχέδια λογικής της δομής και 
του προγράμματος. 

S31. Αναφέρετε το ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιήσατε καθώς και τον αριθμό από κάθε είδος. 
Δεν χρειάζεται να αναφέρετε το λοιπό δομικό υλικό όπως χαρτόνια κλπ με αριθμό ποσότητας. 

Παράδειγμα: mCore mainboard X1, διάφορα χαρτόνια, αισθητήρας υπερήχων X1. 

 
4.3.3 Απαιτήσεις γλώσσας 

S32. Παρακαλώ γράψτε το περιεχόμενο στα αγγλικά, ώστε οι κριτές να μπορούν να διαβάσουν την 
αφίσα με σαφήνεια. 
 

4.3.4 Υποβολή αφίσας 

 

S33. Κατά την υποβολή του έργου, η αφίσα υποβάλλεται κατά προτίμηση σε μορφή PDF. Αν δεν 
είναι δυνατή η μεταφορά της αφίσας σε PDF, τραβήξτε φωτογραφίες HD και ανεβάστε,έως και 3 
φωτογραφίες και μέγεθος όχι  περισσότερο από 20Μ συνολικά. 
 

S34. Το όνομα της αφίσας πρέπει να είναι το ίδιο με το υποβληθέν έργο. 
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5. Κανόνες ανταγωνισμού 

1. Κανόνες ασφαλείας 

 

R01. Η χρήση επικίνδυνων υλικών όπως μολυσμένων και ασταθών χημικών είναι απαγορευμένος. 
 

R02. Η χρήση εξοπλισμού υψηλής ισχύος και επικίνδυνων υλικών που μπορεί να προκαλέσουν 
προσωπικό τραυματισμό απαγορεύεται. 

 

R03. Διάφορα μέρη των έργων πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια υπό την καθοδήγηση των 
συμβούλων. 
 

R04. Οι ειδικοί κριτές έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τους διαγωνιζόμενους βάσει των 
προβλημάτων ασφάλειας των έργων. 
 

R05. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτόν τον οδηγό, να προετοιμαστούν για 
το διαγωνισμό, να σχεδιάσουν και κατασκευάσουν τα έργα υπό την καθοδήγηση των συμβούλων. 
 

R06. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες των συμμετεχόντων στη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Μην εκτελείτε επικίνδυνες εργασίες χωρίς άδεια. 
 

R07. Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία (όπως κατσαβίδια, αιχμηρά μαχαίρια) και άλλα επικίνδυνα 
υλικά, δώστε προσοχή στην ασφάλεια και χρήση τους υπό την καθοδήγηση των συμβούλων. 
 

 

2. Επεξηγήσεις κανόνων 

 

R08. Για να εξασφαλίσετε δίκαιη και υψηλής ποιότητας εμπειρία ανταγωνισμού, MakeX Robotics 
Competition η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τακτικά αυτόν τον οδηγό και να δημοσιεύει 
και να εφαρμόζει τις απαραίτητες αλλαγές  πριν από τον διαγωνισμό. 
 

R09. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όλα τα θέματα που δεν προσδιορίζονται εδώ καθορίζονται 
από  το ν  ειδικός κριτής. 
 

R10. Ο οδηγός κανόνων είναι η βάση για το έργο των  ειδικών κριτών, οι οποίοι θα έχουν την τελική 
απόφαση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

6. Δήλωση οδηγού κανόνων 

Η επιτροπή του διαγωνισμού MakeX Robotics διατηρεί το δικαίωμα της τελικής διερμηνείας του 2021 
Οδηγού κανόνων του διαγωνισμού MakeX Robotics Online. 
 

 

6.1 Αποποίηση ευθυνών 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι στο Διαγωνισμό Ρομποτικής MakeX του 2021 θα κατανοήσουν πλήρως ότι η 

ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό  ζήτημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Διαγωνισμού Ρομποτικής MakeX.  
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Προστατεύοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων των διαγωνιζομένων και των διοργανωτών, 

σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, όλοι οι διαγωνιζόμενοι που έχουν εγγραφεί στον 

διαδικτυακό διαγωνισμό MakeX Spark 2021, θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να  συμμορφώνονται με τις 

ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας: 

Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν επαρκείς προφυλάξεις ασφαλείας κατά την κατασκευή των έργων και όλα 

τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται  για την κατασκευή αγοράζονται από νόμιμους κατασκευαστές. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι ενέργειες 

όπως η κατασκευή, η δοκιμή και η επίδειξη  δεν θα βλάψουν τα μέλη της ομάδας και άλλους 

διαγωνιζόμενους, τον επικεφαλής δικαστή, το προσωπικό, το κοινό, τον εξοπλισμό και τους  χώρους. 

 

Κατά τη διαδικασία κατασκευής και ανταγωνισμού, εάν υπάρχει κάποια ενέργεια που ενδέχεται να 

παραβιάζει τους εθνικούς νόμους, ισχύουν κανονισμοί ή πρότυπα, όλες οι συνέπειες θα βαρύνουν οι ίδιοι 

οι διαγωνιζόμενοι. Τα κιτ  διαγωνισμού και τα ανταλλακτικά  που πωλούνται και παρέχονται από τον 

υποστηρικτή, Shenzhen Makeblock Co., Ltd., θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις  οδηγίες. Η 

Shenzhen Makeblock Co., Ltd. και η MakeX Committee δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή 

απώλεια  ιδιοκτησίας λόγω ακατάλληλης χρήσης. 

 

 

6.2 Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων 

Η Shenzhen Makeblock Co., Ltd. διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του Οδηγού κανόνων. 

Χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση ή  εξουσιοδότηση της Shenzhen Makeblock Co., Ltd., οποιαδήποτε 

οντότητα ή άτομο δεν μπορεί να αναπαραγάγει, συμπεριλαμβανομένων,  ενδεικτικά, οποιουδήποτε 

δικτύου μέσων, ηλεκτρονικών μέσων ή γραπτών μέσων. 



Διάγραμμα αξιολόγησης διαγωνισμού MakeX Spark Online 

 

Διάσταση 

 

Υποδιάσταση 

 

Βαθμός 

5 4 3 2 1 0 

 

 

Ικανότητα σχεδιασμού 

Εφαρμογή δομής 

 

Εξωτερική σχεδίαση 
 

Καινοτόμος σκέψη 
Καινοτομία 

Σχέση θέματος 

Ηλεκτρονική τεχνολογία Ηλεκτρονική τεχνολογία 

 

Ικανότητα προγραμματισμού 
 

Ικανότητα προγραμματισμού 
 

 

Δεξιότητα επικοινωνίας 

 

Προφορική έκφραση 
 

Παρουσίαση διαδικασίας 

Αξιολόγηση Διάσταση 1: Ικανότητα σχεδιασμού 

Υποδιάσταση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομή  

Εφαρμογή 

Βαθμός Κριτήρια αξιολόγησης 

 

5 Σχεδιάστε και κατασκευάστε τουλάχιστον 3 είδη απλών ή δύσκολων μηχανικών κατασκευών. 
 

Συνδυάστε εύλογα διάφορες κατασκευές. 

 

4 Σχεδιάστε και κατασκευάστε 1-2 είδη δύσκολων μηχανικών κατασκευών, όπως νύχια ρομπότ 

και βραχίονες ρομπότ κ.λπ. 

 

 

3 

Σχεδιάστε και κατασκευάστε 1-2 είδη σχετικά δύσκολων μηχανικών κατασκευών, όπως ο 

συνδυασμός στροφάλου, ράβδου σύνδεσης και δομής παραλληλόγραμμου κ.λπ. 

 

2 Σχεδιάστε και κατασκευάστε 1-2 είδη απλών μηχανικών κατασκευών, όπως τροχαλίες, σετ 
 

γραναζιών, κινήσεις ιμάντα και κινήσεις αλυσίδων κ.λπ. 

 

1 Χρησιμοποιήστε τα πιο απλά τούβλα δομικών στοιχείων για στοίβαξη χωρίς άλλη 

μηχανική σύνδεση ή μηχανική μέθοδο μετάδοσης. Το έργο δεν έχει δομή με 

 

 

0 

συνδεδεμένα μόνο ηλεκτρονικά μέρη. Ή οι δομές δεν έχουν καμία σχέση με τη 

λειτουργία του έργου. Ή η δομή δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. 

 

 

 

 

Εξωτερική σχεδίαση 

 

 

5 

Χρησιμοποιήστε διάφορα έργα τέχνης ή άλλα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά επεξεργασίας. 

Χρησιμοποιήστε υλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης και κοπής λέιζερ. Το έργο και η αφίσα έχουν  ελκυστικό 

σχεδιασμό και το έργο είναι εξοπλισμένο με μια διαδραστική συσκευή. 

4 Χρησιμοποιήστε διάφορα υλικά τέχνης ή φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία 
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Προσάρτημα 1: Διάγραμμα αξιολόγησης 

Προσάρτημα 2: Λεπτομέρειες κριτηρίων αξιολόγησης 



υλικά; Χρησιμοποιήστε μία εκτύπωση 3D ή κοπή λέιζερ για το σχεδιασμό. Το συνολικό έργο 

και η αφίσα είναι πολύ όμορφα. 

 
 

3 

Χρησιμοποιήστε 3 ή περισσότερα είδη υλικών τέχνης ή άλλα υλικά επεξεργασίας τέχνης για να 

 
σχεδιάσετε το εξωτερικό του έργου. Το έργο και η αφίσα είναι σχετικά όμορφα. 

 
2 

Χρησιμοποιήστε 1-2 είδη υλικών τέχνης ή άλλα υλικά επεξεργασίας τέχνης για να σχεδιάσετε το 

 
εξωτερικό του έργου. Το έργο και η αφίσα είναι συνηθισμένα. 

 
1 

Χρησιμοποιήστε έτοιμα προϊόντα ή εργαλεία για διακόσμηση. Το έργο είναι απλό χωρίς 

αφίσα. 

 
 

0 

Το έργο δεν έχει εξωτερικό σχεδιασμό με μόνο μηχανική δομή και ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα συνδεδεμένα. Ή το σχεδιαζόμενο εξωτερικό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα  του 

έργου. 

Αξιολόγηση Διάσταση 2: Καινοτόμος Σκέψη 

Υποδιάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καινοτομία 

Βαθμός Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 

5 

Η λύση του έργου είναι πολύ μοναδική και καινοτόμος, κανένα άλλο προσομοιωμένο έργο ή 

προϊόν στην αγορά, δεν αντικατοπτρίζει τη μοναδική δημιουργικότητα. 

 
 

4 

Η λύση του έργου είναι σχετικά καινοτόμος, σε συνδυασμό με λειτουργίες άλλων έργων 

ή προϊόντων στην αγορά, έχει κάποιες βελτιώσεις, αντανακλά συγκεκριμένη  

δημιουργικότητα. 

 
3 

Η λύση του έργου είναι καινοτόμος, βελτιώνει την ενιαία λειτουργία από άλλα έργα ή 

προϊόντα στην αγορά, αντανακλά συγκεκριμένη δημιουργικότητα. Η λύση του έργου είναι 

 
2 

κοινή, επαναλαμβάνοντας τις λειτουργίες άλλων έργων ή προϊόντων στην αγορά, αλλά 

καμία βελτίωση. 

 
1 

Η λύση του έργου είναι συνηθισμένη, επαναλαμβάνοντας μόνο μία λειτουργία άλλων 

έργων ή προϊόντων στην αγορά. 

 
0 

Η λύση του έργου δεν έχει προσωπική δημιουργικότητα, παρόμοια με άλλα έργα ή 

προϊόντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα  

Ερευνα 

 
 

5 

Ο στόχος χρήστης και ο προσανατολισμός του έργου είναι σαφείς. Αντανακλά τη συλλογή 

πληροφοριών από 3 ή περισσότερες τυπικές πηγές. Το έργο σχετίζεται με το θέμα. 

 

 

4 

Ο στόχος χρήστης και ο προσανατολισμός του έργου είναι σαφείς. Αντανακλά τη 

συλλογή πληροφοριών από 1-2 τυπικές πηγές, όπως εμπειρογνώμονες, σχετικές  

βιομηχανίες ή οργανισμούς. Το έργο σχετίζεται με το θέμα. 

 
 

3 

Ο στόχος χρήστης και ο προσανατολισμός του έργου είναι θαμπή. Αντανακλά τη συλλογή 

πληροφοριών από 3 ή περισσότερες τυπικές ή συνηθισμένες πηγές. Το έργο σχετίζεται με το  

θέμα. 

 

 
2 

Ο χρήστης στόχος και ο προσανατολισμός του έργου είναι θαμπή. Αντανακλάστε τη συλλογή 

πληροφοριών από 1-2 τυπικές ή συνηθισμένες πηγές, όπως αναζήτηση στο Διαδίκτυο, ειδήσεις  

μέσων, καθημερινή παρατήρηση της ζωής. Το έργο είναι 

Διαγωνισμός ρομποτικής MakeX MakeX Spark 



σχετίζονται με το θέμα. 

 
 

1 

Ο χρήστης στόχος και ο προσανατολισμός του έργου είναι θαμπή. Ο πυρήνας του έργου 

δεν σχετίζεται σχεδόν με το θέμα ή δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. 

0 Το έργο δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. 

Διάσταση αξιολόγησης 3: Ηλεκτρονική τεχνολογία 

Υποδιάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ηλεκτρονικός 

 

Τεχνολογία 

Βαθμός Κριτήρια αξιολόγησης 

 

 

5 

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικές μονάδες που επιτρέπουν την ανίχνευση όρασης, την αναγνώριση 

φωνής ή τεχνικές με την ίδια δυσκολία σε συνδυασμό με διάφορες ενότητες εισόδου και εξόδου. Οι  

ηλεκτρονικές μονάδες συνδέονται σωστά και επιτυγχάνουν τις λειτουργίες του έργου. 

 

 

4 

Χρησιμοποιήστε τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών, όπως Wifi και Bluetooth σε 

συνδυασμό με διάφορες ενότητες εισόδου και εξόδου. Οι ηλεκτρονικές μονάδες  

συνδέονται σωστά και επιτυγχάνουν τις λειτουργίες του έργου. 

 
 

3 

Χρησιμοποιήστε σερβο, πάνελ LED, ηχείο ή άλλες ηλεκτρονικές μονάδες εξόδου σε συνδυασμό 

με διάφορους αισθητήρες. Οι ηλεκτρονικές μονάδες συνδέονται σωστά και επιτυγχάνουν τις  

λειτουργίες του έργου. 

 
2 

Χρησιμοποιήστε 3 ή περισσότερα είδη αισθητήρων. Οι ηλεκτρονικές μονάδες συνδέονται σωστά και 

 
επιτυγχάνουν τις λειτουργίες του έργου. 

 
1 

Χρησιμοποιείτε μόνο 1-2 είδη αισθητήρων. Οι ηλεκτρονικές μονάδες συνδέονται σωστά και 

επιτυγχάνουν τις λειτουργίες του έργου. 

 

 
0 

Καμία ηλεκτρονική μονάδα, ή χρησιμοποιήστε τις τεχνικές που αναφέρονται παραπάνω, αλλά δεν 

 
επιτυγχάνεται καμία λειτουργία, ή οι συναρτήσεις δεν σχετίζονται με το θέμα κάθε αγώνα. 

Διάσταση αξιολόγησης 4: Ικανότητα προγραμματισμού 

Υποδιάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προγραμματισμός 

 
Ικανότητα 

Βαθμός Κριτήρια αξιολόγησης 

 

 

 

 
5 

Χρησιμοποιήστε γλώσσες προγραμματισμού βάσει μπλοκ που συνδυάζουν διάφορες δομές και 

αλγόριθμους προγραμμάτων, υιοθετήστε αλγόριθμο AI για να επιτύχετε αναγνώριση φωνής και εικόνας ή  

λειτουργίες με την ίδια δυσκολία. 

Ή χρησιμοποιήστε γλώσσες προγραμματισμού που βασίζονται σε κείμενο όπως το Arduino C και το Python για να  

πραγματοποιήσετε έλεγχο PID, αναγνώριση φωνής και εικόνας ή λειτουργίες με την ίδια δυσκολία. 

 
 

4 

Χρησιμοποιήστε γλώσσες προγραμματισμού βάσει μπλοκ που συνδυάζουν διάφορες δομές και 

αλγόριθμους προγραμμάτων, πραγματοποιήστε έλεγχο PID στο πρόγραμμα ή λειτουργείτε με την ίδια  

δυσκολία. 

 
 

3 

Χρησιμοποιήστε λογικές γλώσσες προγραμματισμού βάσει μπλοκ, επιλέξτε λογικά τη δομή δεδομένων και τον 

 
αλγόριθμο ， Χρησιμοποιήστε περιεκτικά το "event", το "variabel" και το "function" στο πρόγραμμα. 
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2 

Χρησιμοποιήστε γλώσσες προγραμματισμού βάσει μπλοκ, συμπεριλάβετε 3 είδη δομών 

προγραμματισμού: «παραγγελία», «βρόχος», «επιλογή». Χρησιμοποιήστε 1-2 τύπους μπλοκ από το  

"event", το "variable" και το "function" στο πρόγραμμα. 

 
 

1 

Χρησιμοποιήστε γλώσσες προγραμματισμού βάσει μπλοκ, συμπεριλάβετε 0-2 είδη δομών 

 
προγραμματισμού από «παραγγελία», «βρόχο», «επιλογή». Κανένα μπλοκ από το «συμβάν», 

 
«μεταβλητή» και «λειτουργία» στο πρόγραμμα. 

 
0 

Δεν παρέχεται πρόγραμμα ή το πρόγραμμα δεν είναι εντελώς άσχετο με το έργο. 

Διάσταση αξιολόγησης 5 : Δεξιότητα επικοινωνίας 

Υποδιάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Προφορική έκφραση 

Βαθμός Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 

5 

Άπταιστη και καλά οργανωμένη έκφραση, πλούσιο λεξιλόγιο, σαφής προφορά, ακριβής χρήση λέξεων 

και ιδιωματισμών για την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων  

πληροφοριών. 

 
 

4 

Άπταιστη έκφραση, έλλειψη οργάνωσης, πλούσιο λεξιλόγιο, σαφής προφορά, μπορεί να 

 
περιγράψει με ακρίβεια το έργο, έλλειψη κάποιων απαιτούμενων πληροφοριών. 

 
 

3 

Άπταιστη έκφραση, έλλειψη οργάνωσης, μέτριο λεξιλόγιο, σαφής προφορά, έλλειψη 

κάποιων απαιτούμενων πληροφοριών, με πολλές άσχετες πληροφορίες. 

 
2 

Μερικές παύσεις, περιορισμένο λεξιλόγιο, σαφής προφορά, έλλειψη απαιτούμενων 

 
πληροφοριών. 

 
1 

Πολλαπλές παύσεις, χαμηλό λεξιλόγιο, προφορική προφορά και δεν απαιτούνται 

πληροφορίες. 

0 Δεν υπάρχει προφορική έκφραση στο βίντεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επεξεργάζομαι, διαδικ 

 

Παρουσίαση 

 
 

5 

Παρουσιάστε μια ολοκληρωμένη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, όπως ορισμό προβλημάτων, 

ανάλυση προβλημάτων, δημιουργία πιθανών λύσεων, επιλογή και δοκιμή λύσεων, ανάλυση και  

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Δείχνει τα βασικά βήματα στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, 

 
4 

όπως ορισμό προβλημάτων, δοκιμή λύσεων και ανάλυση αποτελεσμάτων. Δείχνει ολόκληρη τη 

 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, αλλά ορισμένα βήματα δεν σχετίζονται με το τελικό έργο. Έλλειψη 

 
3 

ερμηνεύσιμης λογικής. 

σία 

 

2 

Εμφανίζει 3 βήματα της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, αλλά όχι όλα τα βασικά βήματα (ορισμός 

 
προβλημάτων, δοκιμή λύσεων, ανάλυση αποτελεσμάτων). Έλλειψη ερμηνεύσιμης λογικής. 

 

 

1 

Εμφανίζει μόνο 1-2 βήματα της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Έλλειψη διαδικασίας σκέψης. 

Κάνοντας τους ανθρώπους να μπερδεύονται για το γιατί υπάρχει το πρόβλημα, ποια προβλήματα  

έχουν επιλυθεί και πώς το τελικό έργο λύνει το πρόβλημα κ.λπ. 

 
0 

Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων απουσιάζει εντελώς ή το περιεχόμενο 

παρουσίασης δεν σχετίζεται καθόλου με το έργο. 
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παράρτημα 3: Πόροι ανταγωνισμού 

Εγγραφείτε στο Διαγωνισμό MakeX Spark Online Skype Group: 

https://join.skype.com/X5KZg8YXsnXp 

* Σημείωση: Συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Skype προτού κάνετε κλικ στο Εγγραφείτε στο σύνδεσμο πάνω από. 
Διαφορετικά, αν επιλέξετε Εγγραφείτε  ως επισκέπτης χωρίς λογαριασμό, η συνομιλία σας θα διαρκέσει μόνο 24 ώρες. 

Επίσημος ιστότοπος MakeX: http://www.makex.io 

Email επαφής MakeX: 

https://join.skype.com/X5KZg8YXsnXp
http://www.makex.io/



