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Καλωσήρθατε στο RePLAYSM Challenge!

Η ομάδα σας μπορεί να έχει έως και 10 μέλη. Θέλουμε όλα τα μέλη να βιώσουν την εμπειρία από όλα τα διαφορετικά 
μέρη του προγράμματος. Μερικές φορές, θα χωριστείτε σε δύο υποομάδες και θα εργαστείτε σε διαφορετικά 
πράγματα, όπως το Robot Game και το Project Καινοτομίας. Κάθε ομάδα θα έχει ένα Εγχειρίδιο Μηχανικής. Να 
θυμάστε πάντα να μοιράζεστε ό, τι μάθατε με ολόκληρη την ομάδα.

Μέλη της ομάδας

Υποομάδα 1 Υποομάδα 2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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Περίληψη του 
προγράμματος

• Η ομάδα σας θα:
• Επιλέξει ένα πρόβλημα για να δώσει λύση.

• Σχεδιάσει μια λύση για το πρόβλημα στην κοινότητα 
σας.

• Μοιραστεί τις ιδέες σας, θα μάθει από άλλους και θα 
βελτιώσει τη λύση της.

• Παρουσιάσει την λύση σας σε μια εκδήλωση.

Η ομάδα σας θα:
• Αποφασίσει στρατηγικά ποιες αποστολές θα 

εκτελέσει στο Robot Game.

• Σχεδιάσει οποιοδήποτε εξάρτημα θα χρειαστεί το 
ρομπότ για να εκτελέσει τις αποστολές.

• Τεστάρει και θα βελτιώσει τον προγραμματισμό και 
το σχεδιασμό του ρομπότ.

• Διαγωνιστεί σε μια εκδήλωση!

PROJECT 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:
Η ομάδα σας θα προετοιμάσει μια 
παρουσίαση 5 λεπτών στην οποία θα 
εξηγεί το Project Καινοτομίας της.

ROBOT GAME 
(ΑΓΏΝΑΣ):
Η ομάδα σας εκτελέσει αγώνες των 
2,5’ λεπτών για να εκτελέσει όσες 
περισσότερες αποστολές μπορεί.

Η ομάδα σας θα: 
•  Δουλέψει ομαδικά και θα ανακαλύψει την 

πρόκληση. 

• Καινοτομήσει με νέες ιδέες για το ρομπότ και το 
Project σας.

• Δείξει πως η λύση σας έχει αντίκτυπο και δεν 
αποκλείει κανέναν!  

• Γιορτάσει και θα διασκεδάσει με οτιδήποτε κάνετε!

Η ομάδα σας θα:
• Σχεδιάσει και θα κατασκευάσει το ρομπότ σας.

• Προγραμματίσει το ρομπότ για να εκτελέσει τις 
αποστολές του Robot game. 

• Εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει το ρομπότ σας, με 
βάση τον κώδικα σας.

• Περιγράψει τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε 
στο Robot Game.

CORE VALUES 
(ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ):
Η ομάδα σας θα πρέπει να επιδείξει 
τα Θεμελιώδεις Αξίες της FIRST καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σεζόν και μετά από 
αυτήν.

ROBOT DESIGN 
(ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΡΟΜΠΟΤ):
Η ομάδα σας θα ετοιμάσει μια 
παρουσίαση για
την κατασκευή, τον προγραμματισμό 
και τη στρατηγική του ρομπότ σας.
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Προετοιμασία

Εξερευνήστε την πρόκληση

Συμμετοχή σε 
μια εκδήλωση

Εκτελέστε τις 

Σχεδιάστε μια λύση για Προετοιμάστε την 

αποστολές στο Robot G
am

e

το Project Καινοτομίας

παρουσίαση του Ρομπότ σας και του Project Καινοτομίας
Ανακαλύψτε τα Core Values

Εξ
άσ

κη
ση στο Robot Game

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Εισαγωγή



ΓΎΡΏ ΜΑΣ, ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΕΎΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΎΜΕ ΕΝΕΡΓΟΙ – ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΑΡΚΑ, ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ, ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΎΜΕ ΣΤΗΝ ΟΎΡΑ - 

ΠΑΡΟΛΑ ΑΎΤΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΏΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ.

   
   ΕΤΣΙ Η ΜΑΓΙΑ ΡΏΤΗΣΕ:

ΠΏΣ ΚΑΙ ΠΟΎ 
ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ 

ΒΟΗΘΗΣΟΎΜΕ ΤΟΎΣ 
ΑΝΘΡΏΠΟΎΣ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ;

ΝΑ ΤΟΎΣ 
 ΕΠΙΒΡΑ 

ΒΕΎΣΟΎΜΕ

ΝΑ ΤΟΎΣ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΟΎΜΕ

ΣΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ 
ΤΟΎ ΠΑΡΚΟY

ΣΤΟ  
ΛΕΏΦΟΡΕΙΟ

ΑΡΑ, ΠΏΣ ΘΑ ΛΎΣΟΎΜΕ 
ΑΎΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ;

ΑΣ ΡΏΤΗΣΟΎΜΕ ΤΟΎΣ 
ΑΝΘΡΏΠΟΎΣ ΠΟΎ 

ΞΕΡΟΎΜΕ

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΕΙΣ. ΓΙΝΕΣΑΙ 
ΠΙΟ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΚΟΣ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΕΙΣ, ΚΑΙ 

ΑΎΤΗ Η ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – Η ΔΙΚΗ ΣΟΎ 
ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΚΟΤΗΤΑ- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΏΣΕΙ 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΝΑ ΓΙΝΟΎΜΕ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ.

RePLAYSM 7

Η ιστορία της πρόκλησης
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Project ΚΑΙΝΟΤΟΜ IΑΣ ΤΟΥ RePLAYSM

Γύρω μας, υπάρχουν ευκαιρίες για παιχνίδι και για να παραμένουμε 
ενεργοί – από τα πάρκα, τα γήπεδα, τις τάξεις μας, ακόμα και όταν 
περιμένουμε στην ουρά, - παρόλα αυτά όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
δεν είναι ενεργοί. Το να είσαι δραστήριος γίνεται πιο διασκεδαστικό 
μέσω του παιχνιδιού. Το να είσαι ενεργός γίνεται πιο διασκεδαστικό 
όταν παίζεις. Γίνεσαι πιο δημιουργικός όταν παίζεις, και αυτή η 
δημιουργικότητα – η δική σου δημιουργικότητα - μπορεί να μας δώσει 
κίνητρο να γίνουμε πιο ενεργοί.

Ως κοινότητα μπορεί να οριστεί η πόλη σας, η περιφέρεια σας  ή ακόμα και σε μεγαλύτερη εμβέλεια μπορεί να οριστεί η χώρα σας.

 Προσδιορίστε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που 
συνδέεται με άτομα που δεν είναι αρκετά ενεργά.
Το Project Sparks διερευνούν ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με 
την πρόκληση. Το Project Καινοτομίας σας μπορεί να προέρχεται από 
ένα Project Spark, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο.

 Ερευνήστε το πρόβλημα και τη λύση της ιδέας σας. 
Τι λύσεις υπάρχουν ήδη; Υπάρχουν ειδικοί πάνω στο θέμα οι οποίοι 
μπορούν να σας βοηθήσουν; 

 Σχεδιάστε μια νέα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ή βελτιώστε μια ήδη 
υπάρχουσα. 
Αυτή είναι η λύση στο Project σας. Φτιάξτε μια μακέτα ή ένα μοντέλο για 
να δείξετε πώς η λύση σας βοηθά τους ανθρώπους να είναι ενεργοί. 

 Μοιραστείτε την ιδέα σας, συλλέξτε ανατροφοδότηση 
και συνεχίστε τη σχεδίαση και την βελτίωση της λύσης 
σας. 
Όσο περισσότερο δουλεύετε, τόσο περισσότερα θα μαθαίνετε. Τι 
αντίκτυπο έχει η λύση σας στην κοινωνία;

 Παρουσιάστε την λύση σας σε μια εκδήλωση. 
Προετοιμάστε μια παρουσίαση 5 λεπτών που εξηγεί ξεκάθαρα τη 
δουλειά σας. Σιγουρευτείτε ότι όλη η ομάδα έχει πάρει μέρος στην 
προετοιμασία.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ
Ξεκινήστε εδώ, η κριτική σας σκέψη και η 
φαντασία σας θα δείξουν τον δρόμο προς 
έναν διασκεδαστικό και ενεργό τρόπο ζωής 
για όλους!

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Εισαγωγή
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Εξερευνούμε νέες δεξιότητες και ιδέες.

Χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητα και την 
επιμονή για να λύσουμε τα προβλήματα.

Εφαρμόζουμε όσα μάθαμε για να κάνουμε τον 
κόσμο καλύτερο!

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ®

Δείχνουμε ότι η μάθηση είναι πιο σημαντική από τη 
νίκη. Βοηθάμε τους άλλους ακόμα και αν 
διαγωνιζόμαστε.

Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και αγκαλιάζουμε τις
διαφορές μας.

Είμαστε δυνατότεροι όταν δουλεύουμε μαζί.

Απολαμβάνουμε και γιορτάζουμε ότι κάνουμε!

Core Values (Θεμελιώδεις Αξίες)

Τα Core Values πρέπει να καθοδηγήσουν την ομάδα σας. 
Διασκεδάστε καθώς αναπτύσετε νέες δεξιότητες δουλεύοντας μαζί.

Θα 
συμπληρώσετε 

αυτή τη σελίδα κατά 
τη διάρκεια των 
συναντήσεων.

Δείχνουμε την καλή δουλειά, επισημαίνουμε την 
αξία των άλλων και σεβόμαστε τους άλλους και την 
κοινότητα.

ΕΥΓΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ®
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Βρείτε τα μαθήματα ρομποτικής και τις 
οδηγίες κατασκευής

Βρείτε την 
εφαρμογή

Βρείτε την 
αρχική σελίδα

Βρείτε την 
Ενότητα

Βρείτε τα 
μαθήματα

Βρείτε τις οδηγίες κατασκευής:
firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions

χρειάζεται να κατεβάσετε ο 
λογισμικό; Επισκεφτείτε:
education.lego.com/en-us/
downloads

LEGO Education 
SPIKE™ Prime

LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 Classroom

Θα 
κατασκευάσετε 
τα μοντέλα των 
αποστολών στις 
συναντήσεις 1-4!

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Εισαγωγή
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RePLAYSM 11

Μαθήματα Ρομποτικής

Επιλέξτε το κατάλληλο μάθημα, ανάλογα με το Πακέτο Εξοπλισμού Ρομποτικής που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα 
μαθήματα θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

Μάθημα 1
• Ανοίξτε την καρτέλα έναρξηςκαι επιλέξτε

«getting started» .
• Πραγματοποιήστε το μάθημα1 «Start

Here».

• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και
επιλέξτε «Competition Ready» .

• Κάντε τα βήματα 1-4 του μαθήματος
«Training Camp 1».

Μάθημα 2 
• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και

επιλέξτε «Competition Ready». 
• 2Α: Κάντε τα βήματα 1-4 του

μαθήματος «Training Camp 2».

• 2Β: Κάντε τα βήματα 1-4 του
μαθήματος «Training Camp 3».

Μάθημα 3
• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και

επιλέξτε «Competition Ready».
• Κάντε τα βήματα 1-5 του μαθήματος

«Assembling an Advanced Driving
Base».

Μάθημα 4
• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και

επιλέξτε «Competition Ready».
• Κάντε τα βήματα 1-5 του μαθήματος

«My Code, Our Program».

Μάθημα 5
• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και

επιλέξτε «Competition Ready».
• Κάντε το μάθημα «Guided Mission».

LEGO MINDSTORMS®  
Education EV3 Classroom

Μάθημα 1
• Ανοίξτε την καρτέλα έναρξης και επιλέξτε

«getting started» .
• Πραγματοποιήστε το μάθημα 1 «Hello

World».

• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και
επιλέξτε «Robot Trainer».

• Κάντε τα βήματα 2-4 του μαθήματος
«Moves andTurns».

Μάθημα 2
• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και

επιλέξτε «Robot Trainer».
• Κάντε τα βήματα 2-4 του μαθήματος

«Objects and Obstacles».

• Κάντε τα βήματα 2-4 του μαθήματος
«Grab and Release».

Μάθημα 3
• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και

επιλέξτε «Robot Trainer».
• Κάντε τα βήματα 2-4 του μαθήματος

«Lines and Colours».

Μάθημα 4
• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και

επιλέξτε «Robot Trainer».
• Κάντε τα βήματα 2-4 του μαθήματος

«Angles and Patterns».

Μάθημα 5
• Ανοίξτε την καρτέλα «unit plans» και

επιλέξτε «Robot Trainer».
• Κάντε το μάθημα «Guided Mission».
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Πρόβλημα
Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλους χώρους για να βγουν έξω να αθληθούν και να 
διατηρηθούν σε φόρμα. Πώς μπορείτε να αλλάξετε έναν ανενεργό χώρο σε ενεργό; Θα μπορούσατε να 
χρησιμοποιήσετε καθημερινά αντικείμενα για να γίνουν οι άνθρωποι πιο ενεργοί και  να παίζουν ή να 
σχεδιάσετε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό που θα επιτρέπει σε όλους να συμμετέχουν και να είναι ενεργοί. 
Τα παρακάτω μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να αναπαριστούν κάποιο εξοπλισμό που μπορεί να 
βοηθήσει τη λύση αυτού του προβλήματος.

Project Spark 1

Α08 Boccia (Bag 1) (Bag 5) (Bag 5)

Α04 ΠΑΓΚΟΣ (Bag 3)

Α09 Αναστροφή Ελαστικών (Bag 7)

Α06 ΜΟΝΟΖΥΓΟ (Bag 2)

Α10 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Bag 1) Α05 ΜΠΑΣΚΕΤ (Bag 3)

Κλείστε το κινητό σας 
και ξοδέψτε χρόνο 
ψάχνοντας νέους 
τρόπους για
να απολαύσετε το 
παιχνίδι σε εξωτερικό 
χώρο.
ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ 
ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 1

Η ανύψωση του σωματικού 
σας βάρους κάνοντας έλξης σε 
οποιαδήποτε κατάλληλη μπάρα 
θα σας κρατήσει σε φόρμα και 
δυνατούς. ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 3

Ένα παλιό κουτάκι γάλακτος 
κρεμασμένο από μια λάμπα 
μπορεί να μετατραπεί σε ένα 
διασκεδαστικό παιχνίδι μπάσκετ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 
3

Δεν χρειάζεστε 
ειδικά βάρη για να 
κάνετε προπόνηση 
ενδυνάμωσης. 
Αυτά τα παλιά 
λάστιχα μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν 
για αυτό το σκοπό. 
ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ 
ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 1

Ο έξυπνος σχεδιασμός σε αυτό το 
παγκάκι σας επιτρέπει να μετατρέψετε 
ένα μέρος όπου συνήθως κάθεστε 
σε ένα διασκεδαστικό και ενεργό 
παιχνίδι, το κουτσό.ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 3

Αυτό το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί οπουδήποτε μπορείς να ζωγραφίσεις ένα στόχο στο έδαφος. Ο προωθητής είναι σχεδιασμένος 
να κάνει το παιχνίδι εύκολο, για να μπορούν να το παίξουν όλοι. ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 1

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Εισαγωγή
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Πρόβλημα
Πολλοί άνθρωποι δεν είναι αρκετά ενεργοί ώστε να παραμείνουν σε φόρμα. Πώς μπορείτε να τους δώσετε 
κίνητρο για να αθλούνται ενεργά; Μπορείτε να ενθαρρύνεται τους ανθρώπους με διασκεδαστικές εμπειρίες 
ή να τους επιβραβεύετε όταν αθλούνται. Η τοποθέτηση εξοπλισμού σε απρόσμενα σημεία μπορεί να 
βοηθήσει. 
Αυτά τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να αναπαριστούν κάποιο εξοπλισμό που μπορεί να βοηθήσει 
τη λύση αυτού του προβλήματος.

Project Spark 2

Α02 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΗΜΑΤΩΝ (Bag 4)

Α11 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (Bag 7)

Α03 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ (Bag 4)

Α12 Εργόμετρο (Bag 6)

Α14 ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Bag 1)

Α13 Μηχανή Βάρους (Bag 6)

Δεν χρειάζεται να τρέχεις, το 
περπάτημα είναι μια πολύ καλή 
άσκηση. Η μέτρηση των βημάτων 
σου μπορεί να σε παρακινήσει 
να γίνεις πιο δραστήριος. 
ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ 
ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 2

Δεν χρειάζεται να πάτε πουθενά 
όταν μπορείτε να τρέξετε στο
διάδρομο. Μπορείς να μείνεις 
ασφαλής και να παίζεις! 
ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 4

Η τσουλήθρα είναι τόσο 
διασκεδαστική που κανένας δεν 
ενοχλείται από την προσπάθεια 
που χρειάζεται για να ανέβει 
στην κορυφή. Παίζοντας με 
συναρπαστικό εξοπλισμό είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για να 
μείνετε σε φόρμα.ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 2

Διατηρήστε το κίνητρό σας 
μαθαίνοντας για αυτούς τους 
ειδικούς μηχανισμούς που διαθέτει 
το row machine καθώς γυμνάζεστε! 
ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 4

Το να είσαι απασχολημένος με 
τη συλλογή και την παράδοση 
αντικειμένων είναι ένας 
διασκεδαστικός τρόπος για να 
παραμείνετε ενεργοί. Αυτή η 
άσκηση είναι πολύ καλή για την 
καρδιά. ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ ΜΟΝΤΕΛΟΎ 
ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 2 

Ο εξοπλισμός γυμναστικής στο 
πάρκο είναι ένας εξαιρετικός 
τρόπος να ενθαρρύνετε τους 
ανθρώπους που υπό άλλες 
συνθήκες δεν θα χρησιμοποιούσαν 
τον εξοπλισμό, να του δώσουν 
μια ευκαιρία! ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΣΤΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 4
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Η ομάδα σας θα κατασκευάσει ένα ρομπότ χρησιμοποιώντας 
εξοπλισμό της LEGO. Το προγραμματίζουν ώστε να 
ολοκληρώνει αυτόνομα μια σειρά αποστολών σε έναν 
Αγώνα Robot Game που διαρκεί 2,5 λεπτά με στόχο να 
κερδίσουν πόντους. Το ρομπότ ξεκινά από την περιοχή 
εκκίνησης, εκτελεί αποστολές με τη σειρά που επέλεξε η 
ομάδα και μετά επιστρέφει σε οποιοδήποτε σημείο της 
βάσης. Η ομάδα μπορεί να τροποποιήσει το ρομπότ όταν 
βρίσκεται στη βάση πριν πατήσει την εκκίνηση. 

Εάν χρειαστεί, το ρομπότ μπορεί να επιστραφεί στην βάση 
με το χέρι, αλλά η ομάδα σας θα χάσει μια μάρκα ακριβείας. 
Η ομάδα θα παίξει αρκετούς αγώνες αλλά μόνο ο αγώνας με 
την υψηλότερη βαθμολογία μετράει. Χρησιμοποιήστε αυτήν 
τη σελίδα για να σας στήσετε τα μοντέλα αποστολών στο 
Mat. Φροντίστε να διαβάσετε το Βιβλίο Κανονισμών Robot 
Game για περισσότερες λεπτομέρειες.

Robot Game

Α01

Α00
Α02

Α03

Α04

Α04

Α06

Α07

Α08 Α08

Α08

Α09

Α10

Α11

Α12

Α13

Α14

Α15

Κάτοψη της Πίστας
ΒΑΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:: 

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Εισαγωγή
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Αποστολές Robot Game
Πλήρης εξήγηση αποστολών, οι κανόνες του Robot Game βρίσκονται στο Βιβλίο Κανονισμών Robot Game.

Mission  
No.

Name Description Values

Α00 Bonus Επιθεώρησης 
Εξοπλισμού: “Κάνε τα ίδια με λιγότερο εξοπλισμό” θα σας εξοικονομήσει χρόνο και χώρο. 25

Α01 Project Καινοτομίας: Το ρομπότ μετακινεί το μοντέλο του Project Καινοτομίας στο λογότυπο του RePLAY ή στην
γκρι περιοχή γύρω από το Παγκάκι (Α04). 20

Α02 Μετρητής Βημάτων: Το ρομπότ σπρώχνει τον μετρητή βημάτων αργά και σταθερά. Όσο περισσότερο
“περπατήσει” τόσο το καλύτερο. 10-20

Α03 Τσουλήθρα: Το ρομπότ σπρώχνει τους ανθρώπους (φιγούρες τσουλήθρας) στην τσουλήθρα και τους 
μεταφέρει σε άλλες περιοχές.  5-50

Α04 Παγκάκι: Το ρομπότ αφαιρεί την πλάτη, ρίχνει το παγκάκι και τοποθετεί τους κύβους στις περιοχές 
για κουτσό. 10-65

Α05 Μπάσκετ: Το ρομπότ σηκώνει την μπασκέτα επάνω και τοποθετεί έναν κύβο σε αυτή. 15-40

Α06 Μονόζυγο:
Το ρομπότ περνάει εντελώς κάτω από την μπάρα οποιαδήποτε στιγμή. Εκτός αυτού, 
το ρομπότ κρεμιέται από την δοκό χωρίς να ακουμπάει το Mat του Field στο τέλος του 
συγκεκριμένου αγώνα.

15-45

Α07 Χορός Ρομπότ: Το ρομπότ χορεύει στην πίστα χορού στο τέλος του αγώνα. 20

Α08 Boccia:
Η αποστολή του Boccia είναι κοινή/συνεργατική αποστολή με την άλλη ομάδα. Μιλήστε με 
την άλλη ομάδα, ώστε το ρομπότ τους να στείλει τους αντίστοιχους χρωματιστούς κύβους 
στο αντίθετο πεδίο.

5-110

Α09 Αναστροφή 
Ελαστικών:

Το ρομπότ αναποδογυρίζει τα λάστιχα έτσι ώστε τα λευκά κέντρα να είναι από την πάνω 
μεριά και τα μετακινεί μέσα στη μεγάλη περιοχή.  10-35

Α10 Κινητό τηλέφωνο: Το ρομπότ αναποδογυρίζει το κινητό τηλέφωνο με την άσπρη μεριά προς τα επάνω.  15

Α11 Διάδρομος: Το ρομπότ περιστρέφει τους κυλίνδρους για να μετακινηθεί ο δείκτης όσο πιο μακριά γίνεται 
(δεξιόστροφα). 5-30

Α12 Εργόμετρο: Το ρομπότ μετακινεί την ελεύθερη ρόδα έξω από τον μεγάλο κύκλο και μέσα στην μικρή 
στοχευμένη περιοχή του.  15-30

Α13 Μηχανή Βάρους: Πριν τον αγώνα, ελέγχετε με το χέρι τις ρυθμίσεις του μοχλού της μηχανής. Κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, το ρομπότ μετακινεί τον μοχλό μέχρι να πέσει η κίτρινη ασφάλεια. 10-20

Α14 Μονάδες Υγείας: Το ρομπότ συλλέγει τις διάσπαρτες Μονάδες Υγείας από τη πίστα και τις μετακινεί σε 
συγκεκριμένες περιοχές. 5-60

Α15 Μάρκες Ακριβείας: Όσο λιγότερο διακόπτετε το ρομπότ εκτός της βάσης, τόσους περισσότερες μάρκες 
κρατάτε. 5-60
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ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΑΣ

Οι 12 ακόλουθες συναντήσεις θα σας προετοιμάσουν 
για να μοιραστείτε το ταξίδι σας στο τουρνουά. 
Καταγράψτε όσα μαθαίνετε και σκεφτείτε πώς με 
τη συνεργασία σας πετυχαίνετε τους στόχους σας. 
Ετοιμαστείτε να παρουσιάσετε τη δουλειά σας πάνω 
το Ρομπότ σας, το Καινοτόμο Project και τα Core 
Values.

Πώς να ακολουθήσετε τις Συναντήσεις

Κάθε συνάντηση 
έχει οδηγίες για τα 
καθήκοντα που πρέπει να 
ολοκληρωθούν: 

Οι κόκκινες επικεφαλίδες 
αντιπροσωπεύουν τις 
δραστηριότητες των  
Core Values

Οι πράσινες επικεφαλίδες 
αντιπροσωπεύουν τις 
δραστηριότητες του  
Robot Game.

Οι μπλε επικεφαλίδες 
αντιπροσωπεύουν τις 
δραστηριότητες του 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Project .

Χρησιμοποιείστε αυτές τις 
ερωτήσεις καθοδήγησης 
κατά τη διάρκεια του 
διαμοιρασμού.

Χρησιμοποιείστε το κενό 
μιλιμετρέ χώρο για να 

καταγράψετε τις σκέψεις σας 
και να σχεδιάσετε τις ιδέες 

σας.

Τι ελπίζετε να καταφέρετε; Χρησιμοποιείστε τις παρακάτω προτάσεις για έμπνευση:

Χρησιμοποιούμε τα Core Values ως… Φιλοδοξούμε να… Σχεδιάζουμε να… Θέλουμε να βοηθήσουμε…Θέλουμε να 
πειραματιστούμε…Θέλουμε το ρομπότ μας να...Θέλουμε το Project Καινοτομίας μας να…

1.

2.

3.

Θα 
συμπληρώσετε 

τους στόχους της 
ομάδας σας στη 
συνάντηση 3!

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Εισαγωγή
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 Εισαγωγή
 Παρακολουθήστε το βίντεο 
RePLAYSM Season Launch.

 Διαβάστε τις σελίδες 4-7. 
 Χωρίστε την ομάδα σε δύο 
υποομάδες.

 Υποομάδα 1
 Διαβάστε και ολοκληρώστε 
το μάθημα ρομποτικής 1 στη 
σελίδα 11. Πηγαίνετε στη σελίδα 
10 για να ξεκινήσετε.  
Δείτε τις σελίδες 14-15. Αυτές 
είναι εξαιρετική πηγή για τις 
συναντήσεις σας.

 Υποομάδα  2
 Διαβάστε το Project Spark 1 στη 
σελίδα 12 .

 Κατασκευάστε το μοντέλο της 
συνάντησης 1.

 Βρείτε την αποστολή που 
σχετίζεται με το μοντέλο που 
κατασκευάσατε. 

 Συζητήστε πώς τα μοντέλα 
συνδέονται με το πρόβλημα που 
παρουσιάζετε.

 Σκεφτείτε ιδέες για το ποιες 
μπορεί να είναι οι λύσεις στο 
πρόβλημα.

 Κάντε μια λίστα με τις 
καταπληκτικές ιδέες σας.

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 
από το χαλί της πίστας.

 Τοποθετήστε κάθε μοντέλο στο 
σωστό σημείο.

 Υποομάδα 1: Δείξτε τις 
δυνατότητες του ρομπότ που 
μάθατε.

 Υποομάδα 2: Δείξτε πως 
λειτουργούν τα μοντέλα.

 Συζητήστε τις παρακάτω 
ερωτήσεις.

 ROBOT
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

φανταστικές δυνατότητές σας στον 
κώδικά γιανα κάνετε το ρομπότ 
να κινηθεί προς ένα μοντέλο 
αποστολής στο χαλί της πίστας;

• Μπορεί το ρομπότ σας να εκτελέσει 
κάποια από τις αποστολές;

 PROJECT
• Σας έκανε κάποιο από τα μοντέλα 

των αποστολών να σκεφτείτε 
κάποια ιδέα για το Project;

• Υπάρχουν μέρη στην κοινότητά σας 
όπου οι άνθρωποι μπορούν να είναι 
πιο ενεργοί;

Συνάντηση 1

Συναντήσεις
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 Εισαγωγή
 Διαβάστε τα Core Values σελ.9. 
Σκεφτείτε για τη συμπερίληψη 
στην ομάδα σας.

 Καταγράψτε τρόπους με τους 
οποίους σιγουρεύεστε ότι 
υπάρχει αλληλοσεβασμός και 
ακούγονται όλες οι απόψεις.

 Υποομάδα 1
 Διαβάστε και συμπληρώστε το 
μάθημα ρομποτικής 2, στη σελ. 
11 (SPIKE™ Prime:2A).

 Υποομάδα 2
 Διαβάστε το Project Spark 2 στη 
σελ. 13 .

 Κατασκευάστε το μοντέλο της 
Συνάντησης 2.

 Βρείτε την αποστολή που 
συνδέεται με το μοντέλο που 
κατασκευάσατε. 

 Συζητήστε πώς τα μοντέλα 
συνδέονται με το πρόβλημα που 
παρουσιάζετε.

 Σχεδιάστε τη λύση σας 
χρησιμοποιώντας ένα μέρος του 
εξοπλισμού που θα μπορούσε 
να εμπνεύσει τους ανθρώπους 
να είναι πιο ενεργοί. 

 Στο σκίτσο που θα ζωγραφίσετε, 
συμπεριλάβετε τη λειτουργία 
αυτού που σχεδιάσατε και 
ονομάστε τα μέρη από τα οποία 
αποτελείται.

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 
από το χαλί της πίστας.

 Τοποθετήστε κάθε μοντέλο στο 
σωστό σημείο.

 Υποομάδα 1: Δείξτε τις 
δυνατότητες του ρομπότ που 
μάθατε.

 Υποομάδα 2: Δείξτε πως 
λειτουργούν τα μοντέλα.

 Συζητήστε τις παρακάτω 
ερωτήσεις.

 Κλείστε τον εγκέφαλο του 
ρομπότ όταν τελειώσετε.

 ΡΟΜΠΟΤ
• Πώς μπορείτε να οδηγήσετε το 

ρομπότ σας προς κάποιο μοντέλο 
αποστολής;

• Πώς θα φτιάξετε το ρομπότ 
σας ώστε να διανύει τη σωστή 
απόσταση για να φτάσει ένα 
μοντέλο αποστολής;

 PROJECT
• Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον 

ενδιαφέρον τρόπο ώστε να 
ενθαρρύνετε τουςανθρώπους να 
αθληθούν;

• Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που 
σταματάει τους ανθρώπους από 
το να είναι ενεργοί στην κοινότητα 
τους ;

Συνάντηση 2

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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 Εισαγωγή
 Συζητήστε ως ομάδα τους 
στόχους που θέλετε να πετύχετε 
αυτή τη σεζόν. 

 Καταγράψτε τους στόχους της 
ομάδας σας στη σελ. 16 

 Συζητήστε για τη διαδικασία που 
θα ακολουθήσει η ομάδα σας και 
ορίστε αρμοδιότητες.

 Υποομάδα 1
 Διαβάστε το Project Spark 1 στη 
σελ. 12.

 Κατασκευάστε το μοντέλο της 
συνάντησης 3.

 Βρείτε την αποστολή που 
συνδέεται με το μοντέλο που 
κατασκευάσατε. 

 Συζητήστε πώς τα μοντέλα 
συνδέονται με το πρόβλημα που 
παρουσιάζετε.

 Σκεφτείτε ιδέες για το ποιες 
μπορεί να είναι οι λύσεις στο 
πρόβλημα.

 Κάντε μια λίστα με τις 
καταπληκτικές ιδέες σας.

 Υποoμάδα 2
 Διαβάστε και ολοκληρώστε 
το μάθημα ρομποτικής 1 στη 
σελίδα 11. Πηγαίνετε στη σελίδα 
10 για να ξεκινήσετε!

 Διαβάστε και ολοκληρώστε 
το μάθημα ρομποτικής 1 στη 
σελίδα 11. Πηγαίνετε στη σελίδα 
10 για να ξεκινήσετε.

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 
από το χαλί της πίστας.

 Τοποθετήστε κάθε μοντέλο στο 
σωστό σημείο.

 Υποομάδα 1: Δείξτε τις 
δυνατότητες του ρομπότ που 
μάθατε.

 Υποομάδα 2: Δείξτε πως 
λειτουργούν τα μοντέλα.

 Συζητήστε τις παρακάτω 
ερωτήσεις.

 ΡΟΜΠΟΤ
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

φανταστικές δυνατότητές σας στον 
κώδικά για να κάνετε το ρομπότ 
να κινηθεί προς ένα μοντέλο 
αποστολής στο χαλί της πίστας;

• Μπορεί το ρομπότ σας να εκτελέσει 
κάποια από τις αποστολές;

 PROJECT
• Σας έκανε κάποιο από τα μοντέλα 

των αποστολών να σκεφτείτε 
κάποια ιδέα για το Project;

• Υπάρχουν μέρη στην κοινότητά σας 
όπου οι άνθρωποι μπορούν να είναι 
πιο ενεργοί;

Συνάντηση  3
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Συνάντηση 4 Εισαγωγή
 Αναφερθείτε στα Core Values στη 
σελ. 9. Σκεφτείτε την ομάδα σας για 
την Ανακάλυψη.

 Καταγράψτε τους τρόπους μέσω 
των οποίων η ομάδα σας έμαθε νέες 
δεξιότητες και τις ιδέες σας.

 Υποομάδα 1
 Διαβάστε το Project Spark 2 στη 
σελ. 13. 

 Κατασκευάστε το μοντέλο της 
συνάντησης 4.

 Βρείτε την αποστολή που συνδέεται 
με το μοντέλο που κατασκευάσατε. 

 Συζητήστε πώς τα μοντέλα 
συνδέονται με το πρόβλημα που 
παρουσιάζετε.

 Σχεδιάστε τη λύση σας 
χρησιμοποιώντας ένα μέρος του 
εξοπλισμού που θα μπορούσε να 
εμπνεύσει τους ανθρώπους να είναι 
πιο ενεργοί. 

 Στο σκίτσο που θα ζωγραφίσετε, 
συμπεριλάβετε τη λειτουργία αυτού 
που σχεδιάσατε και ονομάστε τα 
μέρη από τα οποία αποτελείται.

 Υποομάδα 2
 Διαβάστε και ολοκληρώστε το 
μάθημα ρομποτικής 2 στη σελ. 11 
(SPIKE™ Prime: 2B).

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω από 
το χαλί της πίστας.

 Τοποθετήστε κάθε μοντέλο στο 
σωστό σημείο.

 Υποομάδα 1: Δείξτε πως 
λειτουργούν τα μοντέλα.

 Υποομάδα 2: Δείξτε τις δυνατότητες 
του ρομπότ που μάθατε.

 Συζητήστε τις παρακάτω ερωτήσεις.

 ΡΟΜΠΟΤ
• Πώς μπορείτε να οδηγήσετε το 

ρομπότ σας προς κάποιο μοντέλο 
αποστολής;

• Πώς θα φτιάξετε το ρομπότ 
σας ώστε να διανύει τη σωστή 
απόσταση για να φτάσει ένα 
μοντέλο αποστολής;

 PROJECT
• Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον 

ενδιαφέρον τρόπο ώστε να 
ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να 
αθληθούν;

• Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που 
σταματάει τους ανθρώπους από 
το να είναι ενεργοί στην κοινότητα 
τους ;

Περνάτε 
καλά 

μαθαίνοντας 
καινούργια 
πράγματα:

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Συνάντηση 5  Εισαγωγή
 Δουλέψτε όλοι μαζί για να βρείτε 
το όνομα της ομάδας σας.

 Σχεδιάστε μια αφίσα με το όνομα 
και το logo της ομάδας.

.  Σιγουρευτείτε ότι όλοι 
συμμετείχαν στη δημιουργία της 
αφίσας!

 Όλη η ομάδα
 Διαβάστε και ολοκληρώστε το 
μάθημα ρομποτικής 3 στην 
σελίδα 11.  

MINDSTORMS®: Προγραμματίστε 
το ρομπότ, όλοι με τη σειρά, και 
δείξτε τι μπορεί νακάνει. 
SPIKE™ Prime: Κατασκευάστε το 
καινούργιο σα ρομπότ και γράψτε 
ένα κώδικα ώστε να το κάνετε να 
κινείται.

 Όλη η ομάδα
 Δείτε το βίντεο των αποστολών, 
που είναι μέρος του Season 
Launch βίντεο. 

 Συζητήστε ποιες αποστολές θα 
εκτελέσει η ομάδα σας πρώτες.  

 Δουλέψτε ομαδικά για να 
ολοκληρώσετε το Pseudocode 
στη σελ.30.

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 
από το χαλί της πίστας.

 Κάντε ανασκόπηση της σελίδας 
Pseudocode κοιτάζοντας το χαλί 
της πίστας.

 Κάντε αλλαγές στη σελίδα σας 
εάν είναι απαραίτητο.

 Συζητήστε τις παρακάτω 
ερωτήσεις.

 ROBOT
• Σχεδιάστε τι πρέπει να 

κάνει το ρομπότ σας ώστε 
να ολοκληρώσει την πρώτη 
αποστολή που έχει επιλέξει .

• Από πού ξεκινάει το ρομπότ;   

• Τα εξαρτήματα από κομμάτια 
LEGO® είναι εύκολο και γρήγορο 
να ενσωματωθούν στο ρομπότ;
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 Εισαγωγή
 Αναφερθείτε στα Core 
Values στη σελ.9. Σκεφτείτε 
την ομαδικότητα και πώς 
εφαρμόζεται στην ομάδα σας. 

 Καταγράψτε τρόπους με τους 
οποίους η ομάδα σας έμαθε να 
δουλεύει μαζί.

 Όλη η ομάδα
 Διαβάστε και ολοκληρώστε 
το μάθημα ρομποτικής 4 στη 
σελ.11.  

 Με τη σειρά, κατεβάστε το 
πρόγραμμα που έχετε φτιάξει 
στο ρομπότ και δείξτε τι μπορεί 
να κάνει το ρομπότ.

 Όλη η ομάδα
 Διαβάστε το Project Καινοτομίας 
RePLAY SM στη σελ. 8 και το 
Project Spark στις σελ. 12-13.

 Σκεφτείτε τις υπέροχες 
λύσεις που σκεφτήκατε στις 
προηγούμενες συναντήσεις.

 Καθορίστε το πρόβλημα το 
οποίο θα επιλύσετε.

 Καταγράψτε το πρόβλημα.

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 
από το χαλί της πίστας. 

 Δείξτε στην ομάδα τις νέες 
δεξιότητες προγραμματισμού 
που μάθατε.

 Συζητήστε τις παρακάτω 
ερωτήσεις.

 ΡΟΜΠΟΤ
• Τι αποστολές μπορείτε να 

εκτελέσετε με τις ρομποτικές 
δεξιότητες που μάθατε ;

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έξτρα 
αντίγραφα της σελίδας Pseudocode 
για να σας βοηθήσουν να κάνετε ένα 
πλάνο για τις αποστολές;

 PROJECT
• Ποιο πρόβλημα μπορείτε να 

εξηγήσετε καλύτερα;

• Υπάρχει κάποιος ειδικός πάνω 
στο πρόβλημα με τον οποίο 
μπορείτε να μιλήσετε;

Συνάντηση 6

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ

Δουλεύετε όλοι μαζί 
και βοηθάτε ο ένας 

τον άλλο;
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 Εισαγωγή
 Αναφερθείτε στα Core Values 
στη σελ.9. Σκεφτείτε τη 
Συνεργασία και την Ευγενή 
Άμιλλα. 

 Καταγράψτε τρόπους με τους 
οποίους η ομάδα σας θα 
επιδείξει αυτές τις αρχές στο 
διαγωνισμό.

 Υποομάδα 1
 Ξεκινήστε να αναπτύσσετε το 
Project Καινοτομίας σας.

 Κάντε έρευνα για το πρόβλημα 
που επιλέξατε και τις πιθανές 
του λύσεις. 

 Ερευνήστε τις ιδέες που έχετε 
ως λύση.

 Χρησιμοποιήστε τη σελ.31 ως 
εργαλείο έρευνας.

 Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε 
ποικιλία πηγών και καταγράψτε 
τις πηγές αυτές.

 Υποομάδα 2
 Διαβάστε και ολοκληρώστε το 

μάθημα ρομποτικής 5 στη σελ.11 
και την κοινή αποστολή στη σελ.33.

 Διασκεδάστε κάνοντας 
εξάσκηση στην κοινή αποστολή 
μέχρι να τα καταφέρετε!

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 

από το χαλί της πίστας.

 Υποομάδα 1: Εξηγήστε τι 
ανακαλύψατε κάνοντας την 
έρευνά σας. Συζητήστε κάθε 
πιθανή ιδέα λύσης. 

 Υποομάδα 2: Δείξτε πως το 
ρομπότ σας συλλέγει βαθμούς 
στην κοινή αποστολή.

 ΡΟΜΠΟΤ
• Μπορείτε να εξηγήσετε πώς ο 

κώδικας κάνει το ρομπότ σας να 
κινείτε;  

• Πώς θα μιλήσετε στην άλλη 
ομάδα, κατά τη διάρκεια του 
Robot Game, για την κοινή 
αποστολή.

 PROJECT
• Υπάρχουν λύσεις για το 

πρόβλημα που εντοπίσατε, τις 
οποίες μπορείτε να βελτιώσετε; 

• Έχετε κάποια καινούργια 
λύση για το πρόβλημα που 
εντοπίσατε;

Συνάντηση 7

Τι σας έμαθε η 
κοινή αποστολή για 

την Συνεργασία;
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 Εισαγωγή
 Αποφασίστε ποια θα είναι η 
λύση σας, βασιζόμενοι στο 
πρόβλημα που εντοπίσατε.

 Υποομάδα 1
 Διαβάστε και ολοκληρώστε 
το μάθημα ρομποτικής 5 στη 
σελ.11 και την κοινή αποστολή 
στη σελ.33.

 Διασκεδάστε κάνοντας 
εξάσκηση στην κοινή αποστολή 
μέχρι να τα καταφέρετε!

 Υποομάδα 2
 Κάντε έρευνα για την λύση που 
επιλέξατε. Καταγράψτε την στη 
σελ. 31.

 Δημιουργήστε τη λύση του 
Project σας χρησιμοποιώντας 
το «Εξελιξη Project» στη σελ. 32 
ως εργαλείο βοήθειας.

 Σκιτσάρετε τη λύση σας. 
Κατονομάστε τα μέρη από τα 
οποία αποτελείται και πώς 
λειτουργούν.

 Περιγράψτε τη λύση σας και πώς 
αυτή λύνει το πρόβλημα.

 Καταγράψτε τη διαδικασία που 
ακολουθήσατε για να εξελίξετε 
τη λύση σας.

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 
από το χαλί της πίστας. 

 Υποομάδα 1: Δείξτε πώς το 
ρομπότ σας συλλέγει βαθμούς 
στην κοινή αποστολή. 

 Υποομάδα 2: Συζητήστε 
την έρευνά σας και τη λύση 
που βρήκατε για το Project 
Καινοτομίας.

 ROBOT
• Μπορείτε να εξηγήσετε πώς ο 

κώδικας κάνει το ρομπότ σας να 
κινείτε;  

• Πώς θα μιλήσετε στην άλλη 
ομάδα, κατά τη διάρκεια του 
Robot Game, για την κοινή 
αποστολή;

 PROJECT
• Μπορείτε να περιγράψετε την 

καταπληκτική ιδέα σας και πώς 
δίνει λύση στο πρόβλημα;

• Η λύση σας περιλαμβάνει 
κάποιο κομμάτι εξοπλισμού ή 
τεχνολογικό μέσο; 

Συνάντηση 8
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Τώρα, θα 
χωριστείτε σε 

υποομάδα ρομπότ 
και υποομάδα για το 

Project
Καινοτομίας.

 Εισαγωγή
 Αναφερθείτε στα Core Values 
στη σελ.9. Σκεφτείτε για την 
Καινοτομία. 

 Καταγράψτε τους τρόπους με 
τους οποίους η ομάδα σας ήταν 
δημιουργική και έδινε λύση στα 
προβλήματα.

 Υποομάδα για το Project 
Καινοτομίας

 Δημιουργήστε ένα πλάνο για να 
μοιραστείτε όσα κάνατε και με 
άλλους!

 Αξιολογήστε όσα φτιάξατε στην 
τελευταία συνάντηση. Κάντε 
βελτιώσεις εάν χρειάζεται.

 Προσδιορίστε εάν μπορείτε να 
κάνετε δοκιμές.

 Χρησιμοποιήστε τα λευκά 
τουβλάκια από το σακουλάκι 
8 για να κατασκευάσετε ένα 
μοντέλο που αντιπροσωπεύει τη 
λύση σας.

 Υποομάδα για το   
ρομπότ

 Αποφασίστε ποια αποστολή θα 
εκτελέσετε στη συνέχεια.

 Κατασκευάστε οποιαδήποτε 
εξαρτήματα χρειάζεστε.

 Ώρα για προγραμματισμό! 
Γράψτε τον κώδικά σας ώστε 
το ρομπότ να ολοκληρώσειτις 
αποστολές. 

 Σιγουρευτείτε ότι καταγράφετε 
τη διαδικασία σχεδιασμού και 
τεστάρετε κάθεαποστολή!

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 
από το χαλί της πίστας. 

 Δείξτε τις νέες αποστολές που 
δουλέψατε. 

 Συζητήστε όλοι μαζί τη λύση 
που βρήκατε για το Project 
Καινοτομίας και πώς θα την 
μοιραστείτε με άλλους.. 

 ΡΟΜΠΟΤ
• Είναι ο προγραμματισμός για κάθε 

αποστολή αποθηκευμένος στον 
υπολογιστή σας; 

• Με ποια σειρά θα εκτελέσετε τις 
αποστολές στο Robot Game;

 PROJECT
• Πώς θα μπορούσε η λύση που 

δώσατε στο πρόβλημα του Project 
Καινοτομίας σας να εφαρμοστεί 
στην πραγματικότητα;

• Μπορεί η λύση που δώσατε στο 
πρόβλημα του Project Καινοτομίας 
σας να κατασκευαστεί και ποιο θα 
είναι το κόστος;

Συνάντηση 9
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 Εισαγωγή
 Αναφερθείτε στα Core Values στη 
σελ.9. Σκεφτείτε για τον Αντίκτυπο.

 Καταγράψτε τους τρόπους που τα 
μέλη της ομάδας σας επηρεάζουν 
θετικά ο ένας τον άλλο αλλά και 
άλλους.

 Υποομάδα για το Project 
Καινοτομίας

 Σχεδιάστε την παρουσίαση του 
Project Καινοτομίας. Ανατρέξτε στη 
ρούμπρικα για να σιγουρευτείτε ότι 
έχετε κάνει όλα όσα χρειάζονται.

 Γράψτε το σενάριο της 
παρουσίασης του Project 
Καινοτομίας

 Φτιάξτε απεικονίσεις και τα props 
που θα χρειαστείτε. Να είστε 
δημιουργικοί!

 Υποομάδα για το 
ρομπότ

 Συνεχίστε να δημιουργείτε λύσεις 
για κάθε αποστολή όσο το επιτρέπει 
ο χρόνος.

 Σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε τον 
κώδικα για κάθε αποστολή και ότι 
μπορείτε να τον εξηγήσετε.

 Σκεφτείτε για τη στρατηγική που θα 
ακολουθήσετε στο Robot Game και 
ποιες αποστολές θα εκτελέσετε.

 Κάνετε προπόνηση 2.5 λεπτών 
για το Robot Game εκτελώντας τις 
αποστολές που έχετε ολοκληρώσει.

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω από το 
χαλί της πίστας .

 Συζητήστε την παρουσίαση του 
Project Καινοτομίας αφού την έχετε 
ολοκληρώσει. 

 Συζητήστε ποιες αποστολές έχετε 
ολοκληρώσει.

 Συζητήστε πώς όλοι μπορούν όλοι να 
εμπλακούν και στις δύο παρουσιάσεις.

 ΡΟΜΠΟΤ
• Ποια χαρακτηριστικά του ρομπότ 

σας δείχνουν καλό μηχανικό 
σχεδιασμό; 

• Πώς αποφασίσατε ποιες 
αποστολές θα εκτελέσετε;

 PROJECT
• Τι θα κατασκευάσετε με 

τα λευκά τουβλάκια για να 
αναπαραστήσετε τη λύση σας; 

• Κάνατε αλλαγές στη λύση σας 
βασισμένες σε συμβουλές 
που σας έδωσαν άλλοι κατά τη 
διάρκεια του διαμοιρασμού;

Συνάντηση 10

Πώς 
μπορεί 

το Project 
Καινοτομίας σας 
να βοηθήσει την 

κοινότητα;
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 Εισαγωγή
 Δημιουργήστε μια κάρτα 
παιχνιδιού για κάθε μέλος της 
ομάδας.

 Μιλήστε λίγο για εσάς και για 
την εμπειρία σας στο FIRST® 
LEGO® League Challenge!

 Υποομάδα για το Project 
Καινοτομίας

 Συνεχίστε να δουλεύετε για 
την παρουσίαση του Project 
Καινοτομίας σας. Να είστε καλά 
οργανωμένοι και ξεκάθαροι.

 Σχεδιάστε τι θα πει το κάθε 
μέλος της ομάδας σας.

 Υποομάδα για το 
ρομπότ

 Χρησιμοποιήστε στην αποστολή 
1 το μοντέλο που αναπαριστά 
τη λύση του Project σας, που το 
κατασκευάσατε από τα λευκά 
τουβλάκια 

 Προγραμματίστε το ρομπότ να 
εκτελέσει αυτή την αποστολή. 

 Οργανώστε την παρουσίαση για το 
σχεδιασμό του ρομπότ. Ανατρέξτε 
στη ρούμπρικα για να σιγουρευτείτε 
ότι έχετε κάνει όλα όσα χρειάζονται. 

 Γράψτε το σενάριο της 
παρουσίασης του σχεδιασμού του 
ρομπότ (robot design)

 Κάντε πρόβα την παρουσίασή σας.

 Διαμοιρασμός
 Μαζευτείτε όλη η ομάδα γύρω 
από το χαλί της πίστας 

 Συζητήστε την παρουσίαση του 
Project Καινοτομίας και το ρόλο 
του κάθε μέλους της ομάδας. 

 Κάντε προπόνηση γύρους 
2.5 λεπτών και πείτε ποιες 
αποστολές θα εκτελέσετε. 
Συζητήστε την παρουσίαση του 
σχεδιασμού του ρομπότ.

 Συζητήστε τι άλλο θα πρέπει να 
κάνετε.

 ΡΟΜΠΟΤ
• Είναι έτοιμα όλα τα εξαρτήματα που 

χρειάζεστε για το ρομπότ;

• Τι έχετε σχεδιάσει να κάνετε σε 
περίπτωση που κάποια αποστολή 
που έχετε προγραμματίσει να 
εκτελέσετε δεν πετύχει;

 PROJECT
• Έχετε οργανώσει την παρουσίαση 

έτσι ώστε να μιλήσουν όλα τα μέλη 
της ομάδας;

• Είπατε σε όλους να μιλάνε 
δυνατά, να χαμογελάνε και να 
διασκεδάζουν; 

Συνάντηση 11
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 Εισαγωγή
 Αναφερθείτε στα Core Values 
στη σελ.9. Σκεφτείτε για την 
Διασκέδαση.

 Καταγράψτε τους τρόπους με τους 
οποίους η ομάδα σας διασκέδασε.

 Όλη η ομάδα
 Κάντε πρόβα την παρουσίαση του 
Project Καινοτομίας σας. 

 Επιδείξτε τα Core Values κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης!

 Όλη η ομάδα
 Κάντε πρόβα την παρουσίαση του 
σχεδιασμού του ρομπότ .

 Σιγουρευτείτε ότι αναφέρετε πώς η 
ομάδα σας χρησιμοποίησε τα Core 
Values.

 Κάντε προπόνηση για το Robot 
Game - γύρους 2.5 λεπτών.

 Διαμοιρασμός
 Ελέγξτε όλες τις ρούμπρικες.
 Σε κάθε παρουσίαση παρέχεται 
ανατροφοδότηση βασισμένη στις 
ρούμπρικες.

Έχετε περισσότερο χρόνο;
Συνεχίστε να δουλεύετε τις 
αποστολές του Robot Game και το 
Project Καινοτομίας σας πριν από 
το διαγωνισμό!

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
• Η ομάδα σας θα πρέπει να είναι διασκεδαστική στο 

διαγωνισμό και να επιδεικνύει τα Core Values σε ότι 
κάνει. 

• Όλη η ομάδα σας θα συναντηθεί με τους κριτές σε μία 
συνάντηση για να μοιραστεί το ταξίδι της καθ΄όλη τη 
διάρκεια της σεζόν. Σκεφτείτε από πού ξεκινήσατε και 
πού βρίσκεστε τώρα. Σκεφτείτε τι έχετε επιτύχει και 
ποιες προκλήσεις έχετε αντιμετωπίσει;  

• Θα μοιραστείτε για το Project Καινοτομίας της 
ομάδας σας, το σχεδιασμό ρομπότ και πώς η 
ομάδα σας ενσωμάτωσε τα Core Values σε όλη τη 
διαδικασία.  

• Κατά τη διάρκεια του Robot Game δύο από τα μέλη 
της ομάδας θα τρέξουν με το ρομπότ στο χαλί της 
πίστας για 2.5 λεπτά. Μπορείτε να έχετε διαφορετικά 
μέλη της ομάδας για κάθε αποστολή.

Συνάντηση 12

-Περάσατε 
καλά κατά τη 

διάρκεια του FIRST® 
LEGO® League 

Challenge;
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Προετοιμαστείτε για την εκδήλωσή σας

Παράρτημα

 Θυμηθείτε το ταξίδι της ομάδας σας κατά τη 
διάρκεια της σεζόν.

 Αντιμετωπίσατε δυσκολίες; Πώς τις ξεπεράσατε;

 Αναλογιστείτε τα Core Values που 
χρησιμοποιήσατε στις Εισαγωγικές 
Δραστηριότητες. 

 Πώς τα εφαρμόσατε τα Core Values;

 Σκεφτείτε πώς μοιραζόσασταν τα όσα μάθατε 
στο τέλος κάθε συνάντησης.

 Πώς μπορείτε να μοιραστείτε τη δουλειά σας με 
τους κριτές με παρόμοιο τρόπο;

 Δείτε τους στόχους που θέσατε στη σελίδα 10. 
 Πετύχατε τους στόχους σας; Γιατί ή γιατί όχι;

 Μιλήστε για τον προγραμματισμό του ρομπότ 
σας.

 Πώς θα τον εξηγήσετε σε έναν κριτή που 
πιθανόν να μην ξέρει το λογισμικό που έχετε 
χρησιμοποιήσει;

 Σκεφτείτε όλη τη δουλειά που κάνατε για το 
Project Καινοτομίας.

 Μπορείτε να σκεφτείτε ένα δημιουργικό τρόπο 
για να παρουσιάσετε τη σκληρή δουλειά σας;

Θα 
παρουσιάσουμε το 
Project Καινοτομίας 

μας!

Θα 
μοιραστούμε 

το ταξίδι μας ως 
ομάδα.

Θα 
περιγράψουμε το 

Robot Design και τα 
διάφορα εξαρτήματα 

του ρομπότ.

Θα 
εξηγήσω 

τα διαφορετικά 
προγράμματα και 

πώς αυτά θέτουν το 
ρομπότ σε

κίνηση.

Θα μιλήσω για όσα 
μάθαμε.

Θα εξηγήσω 
τον τρόπο με τον 

οποίο η ομάδα μας 
χρησιμοποίησε τα Core 

Values σε
ότι κάναμε.
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Ψευδοκώδικας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΒΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ

Ζωγραφίστε την πορεία που θα ακολουθήσει το ρομπότ σας για να 
ολοκληρώσει τις αποστολές.

Ανοίξτε το app 
και ξεκινήστε ένα 
καινούργιο Project. 
Εξερευνήστε ποια 
μπλοκ θα κάνουν 
το ρομπότ σας 
να κινηθεί όπως 
σχεδιάσατε στο 
παραπάνω πλάνο.

Γράψτε τι κινήσεις πρέπει να κάνει το ρομπότ για να ολοκληρώσει τις αποστολές.

Όνομα αποστολής: Αριθμός αποστολής:

Κίνηση 1

Κίνηση 2

Κίνηση 3

Κίνηση 4

Κίνηση 5

Κίνηση 6

Κίνηση 7

Κίνηση 8

Κίνηση 9

Κίνηση 10

Ψευδοκώδικας 
είναι η καταγραφή 

των βημάτων για τον 
προγραμματισμένο 

σας κώδικα!
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Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να καταγράψετε την έρευνα που κάνατε για το
πρόβλημα και τη λύση του Project Καινοτομίας.

Κατευθυντήριες 
ερωτήσεις:
Τι πληροφορίες ψάχνετε;

Έχει αυτή η πηγή 
πληροφορίες σχετικές με 
το Project σας;

Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε 
διαφορετικές πηγές όπως 
το ίντερνετ, βιβλία και 
ειδικούς;

Είναι αυτή η πηγή 
πληροφοριών έγκυρη;

Έρευνα

ΠΗΓΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗΣ

Καταγράψτε που βρήκατε τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες (τίτλο, συγγραφέα,website)

Καταγράψτε τις σημαντικές πληροφορίες εδώ.

1.

2.

3.

Θα 
συμπληρώσετε 

αυτή τη σελίδα στις 
συναντήσεις 7- 8
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Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να βελτιώσετε τη λύση του Project σας και να τη διαδικασία που 
χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του.

Βελτίωση του Project

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ

Εξηγήστε τη λύση σας και περιγράψτε πώς λύνει το πρόβλημα.

Περιγράψτε τη διαδικασία που ακολουθήσατε για να αναπτύξετε τη λύση σας.

Σχεδιάστε την λύση σας και ονομάστε τα μέρη από τα οποία αποτελείται.

Θα 
συμπληρώσετε 

αυτή τη σελίδα στη 
συνάντηση 8.

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Παράρτημα
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Συνεργατική Αποστολή

Αυτό το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί οπουδήποτε μπορείτε να σχεδιάσετε ένα στόχο στο
έδαφος. Ο προωθητής είναι σχεδιασμένος να κάνει το παιχνίδι εύκολο για όλους.

Το να είσαι ενεργός και να παίζεις είναι πολύ διασκεδαστικό. 
Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να 
δραστηριοποιηθούν σχεδιάζοντας παιχνίδια και 
δραστηριότητες που μπορούν να παίξουν όλοι. Το Boccia είναι 
ένα εξαιρετικό παράδειγμα και είναι ένα από τα αθλήματα των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως όλα τα μοντέλα αποστολής στο FIRST® LEGO® League, 
το μοντέλο Boccia της αποστολής 8 (Α08) μπορεί να σας 
εμπνεύσει να σκεφτείτε μια λύση για το Project Καινοτομίας. 

Για να σας βοηθήσουμε να μάθετε τη χρήση αισθητήρα 
χρώματος για να ακολουθήσετε τις μαύρες γραμμές στο 
χαλί της πίστας, δημιουργήσαμε ένα καθοδηγητικό μάθημα. 
Πρέπει να διαβάσετε το Μάθημα 5 στη σελίδα 11.  Αυτό θα σας 
οδηγήσει στην εφαρμογή είτε για το SPIKE ™ Prime είτε για το 
LEGO MINDSTORMS® Education EV3 Classroom.

Μέσω εφαρμογής θα:
• Τροποποιήσετε το ρομπότ με το οποίο δουλεύετε.
• Κατασκευάσετε ειδικά εξαρτήματα για να σας 

βοηθήσουν να λύσετε τις αποστολές. 
• Ξεκινήσετε το ρομπότ από τη σωστή θέση της περιοχής 

έναρξης.
• Κατεβάσετε τον προγραμματισμό των αποστολών.
• Τρέξετε το ρομπότ και θα το παρακολουθήσετε να 

εκτελεί τις αποστολές μετρώντας τους βαθμούς που 
σκοράρει. Εφαρμόσετε την ακολουθία γραμμής στην 
αποστολή του διαδρόμου γυμναστικής. Σκεφτείτε πώς 
μπορείτε να συμπεριλάβετε την αποστολή Boccia στο 
2.5 λεπτών Robot Game σας.
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Συνδεση με το επαγγελματικό τομέα

Jay Flores
Διεθνής STEM Ambassador

Πού δουλεύω: Rockwell Automation

Η σύνδεσή μου με τη FIRST: Βοήθησα στο 
σχεδιασμό του διαγωνισμού ρομποτικής της FIRST 
και στη δημιουργία στρατηγικής για να προσελκύσει 
περισσότερα παιδιά.

Fun Facts για εμένα: Υπήρξα σε δύο αθλητικές 
τηλεοπτικές εκπομπές: Exalton Estados Unidos στο 
κανάλι Telemundo (2019) και BattleFrog League 
Championship στο ESPN (2016)

Ο STEM ήρωας μου: Μαθητές από το FIRST® 
LEGO® League που λύνουν πραγματικάπροβλήματα 
της κοινότητάς τους.

Συμβουλή για τις ομάδες: Εφεύρετε την αλλαγή 
που θέλετε να δείτε στον κόσμο!

Javion Mosley
Μηχανολόγος Μηχανικός

Πού δουλεύω:  Rockwell Automation

My FIRST connection: μέντορας στην ομάδα 
Riverside 2830, FIRST alumni

Fun Facts για εμένα: Μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω 
και να δοκιμάζω όσο πιο πολλές καινούργιες εμπειρίες 
μπορώ. Έχω κάνει την πρακτική μου στην Rockwell 
Automation στην Κίνα.

Ο STEM ήρωας μου: Wilbur και Orville Wright. 
Θαυμάζω τις πτήσεις.

Συμβουλή για τις ομάδες: Η FIRST είναι μια καλή 
ευκαιρία για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στη 
μηχανική. Δείτε το ως δραστηριότητα – επένδυση για 
το μέλλον σας, καθώς τα βήματα που κάνετε σήμερα 
επηρεάζουν θετικά το μέλλον σας.

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Παράρτημα
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Leanne Cushing
Μηχανολόγος Μηχανικός

Πού δουλεύω: Bellwether Coffee

Η σύνδεσή μου με τη FIRST:Συμμετείχα σε 
διαγωνισμούς ρομποτικής της FIRST στο λύκειο και με τη 
βοήθεια των μεντόρων μου, έμαθα ότι ο μηχανολογικός 
σχεδιασμός είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω και είμαι καλή 
σε αυτό.

Fun Facts για εμένα: Αφιερώνω το μεγαλύτερο μέρος 
του ελεύθερού μου χρόνου στο Battlebots και στην ομάδα 
μου, Valkyrie, όπου σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και 
διαγωνιζόμαστε με το 250 lb ρομπότ μας στο Discovery 
Channel.

Ο STEM ήρωας μου: Bill Nye, επειδή συνδυάζει την 
αγάπη του για τη διασκέδαση και την αγάπη του για τη 
μηχανική και τη διδασκαλία. Μου έδειξε ότι μπορείς να είσαι 
διασκεδαστικός, κοινωνικός και πνευματώδης. Κινητοποίησε 
την περιέργειά μου και με δίδαξε πολλά όταν ήμουν μικρή.

Συμβουλή για τις ομάδες: Το πάθος δεν είναι τελειότητα. 
Γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μην αφήσεις 
άλλους ανθρώπους να σου πουν ποιος είαι και τι μπορείς να 
κάνεις. Μην αποκλείεις τον εαυτό σου από το να δοκιμάσεις 
κάτι καινούργιο. Στη χειρότερη περίπτωση θα έχεις μια 
καινούργια ιστορία να μοιραστείς. 

Pedro Alejandro Yang
Μάνατζερ

Πού δουλεύω:  LEGO® Education

Η σύνδεσή μου με τη FIRST: Δουλεύω για την 
ομάδα των διαγωνισμών της LEGO® Education, 
και είμαι στρατηγικός συνεργάτης της FIRST. 
Fun Facts για εμένα: Έπαιξα μπάτμιντον στους 
Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Το χόμπι μου είναι 
να μαγειρεύω συνταγές που ποστάρουν στο 
YouTube διάσημοι σεφ.

Ο STEM ήρωας μου: Woodie Flowers. Παρόλο που 
ήταν υποστηρικτής του STEM, αναγνώρισε επίσης 
τον παράγοντα ανθρώπινης ενσυναίσθησης για την 
επιτυχία του ανθρώπου, δημιουργώντας έτσι αυτό 
που γνωρίζουμε σήμερα στην κοινότητα του FIRST 
LEGO League ως Ευγενή Επαγγελματισμό. 

Συμβουλή για τις ομάδες: Δεν είναι το παν η νίκη, 
αλλά οι γνώσεις και οι φίλοι που αποκτάς κατά τη 
διάρκεια.
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