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Βασικές Οδηγίες
Πως να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό
Οι 12 αυτές συναντήσεις προσφέρουν στην ομάδα 
σας μια καθοδηγούμενη εμπειρία στο FIRST® LEGO® 
League Challenge . Οι συναντήσεις έχουν σχεδιαστεί 
για να είναι ευέλικτες ώστε ομάδες με διαφορετική 
εμπειρία να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό .
Γενικά , η διάρκεια κάθε συνάντησης έχει σχεδιαστεί 
να διαρκεί 90 λεπτά, αλλά κάθε συνάντηση μπορεί να 
διαμορφωθεί για να καλύπτει τις δικές σας ανάγκες .

Ο ρόλος σας κατα την διάρκεια κάθε συνάντησης 
είναι να κάνετε την εισαγωγή και να χωρίσετε την 
ομάδα για να ολοκληρώσει τις δικές της ομαδικές 
δραστηριότητεσ . Κάθε υποομάδα θα έχει ένα 
διαφορετικό εύρος στόχων για να ολοκληρώσει . Στο 
τέλος της συνάντησης οι υποομάδες θα ξαναενωθούν 
και θα παρουσιάσουν την δουλειά τους . Τέλος η 
ομάδα θα καθαρίσει και θα συμαζέψει τον εξοπλισμό 
που χρησιμοποίησε .

Δουλεύοντας σε ομάδες και υποομάδες.
Η ομάδα εργάζεται μαζί για να κατασκευάσει το ρομπότ 
της και να σχεδιάσει το project της με την καινοτόμα 
λύση .Τα μέλη της ομάδας πρέπει να ενθαρύνονται 
να δουλέψουν συλογικά, να ακούει ο ένας τον άλλον, 
να περιμένουν την σειρά τους και να μοιράζονται τις 
ιδέες τους . Στις περισσότερες συναντήσεις η ομάδα 
χωρίζεται σε 2 υποομάδες .Ο στόχος είναι όλα τα μέλη 
της ομάδας να έχουν μια ίση ευκαιρία και εμπειρία για 
να δουλέψουν πάνω στο ρομπότ και στο project .

Διαθέσιμες Πηγές
Η Ελλάδα διαθέτει μια ιστοσελιδα FIRST LEGO 
League, την οποία μπορείτε να βρείτε στο 
firstlegoleague .gr . Για να βρείτε το διαθέσιμο υλικό 
επισκεφθείτε το firstinspires .org . 

Resources

Υποστήριξη LEGO https://www .o3 .gr/support/ . 
Phone: +306944749523

Κύριες Ιστοσελίδες firstlegoleague .gr

Πηγές για ομάδες firstinspires .org/resource-library/fll/challenge/team-management-resources

Γενικές ερωτήσεις 
υποστήριξης info@firstlegoleague .gr

Ερωτήσεις για κριτές judge@firstlegoleague .gr

Ερωτήσεις για το Robot 
Game referee@firstlegoleague .gr

Ερωτήσεις για το Project 
καινοτομίας judge@firstlegoleague .gr

Equity, Diversity, 
& Inclusion firstinspires .org/about/diversityinclusion

Youth Protection firstinspires .org/resource-library/youth-protection-policy

Fundraising firstinspires .org/resource-library/fundraising-toolkit 

Οδηγός Συναντήσεων Ομάδας| Εισαγωγή
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Τι χρειάζεται η ομάδα σας;

LEGO® Education Robot Set

Ηλεκτρονικές Συσκευές
Κάθε ομάδα θα χρειαστεί 2 συμβατές συσκευές όπως laptop, tablet ή σταθερούς υπολογιστές . Πριν την πρώτη 
συνάντηση, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το απαραίτητο λογισμικό (LEGO Education SPIKE ή LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 Classroom) στην ηλεκτρονική συσκευή σας . Για να δείτε τα προαπαιτούμενα συστήματος και να 
κατεβάσετε το λογισμικό επισκεφθείτε το LEGOeducation .com/downloads.

RePLAYSM Challenge Set
Το συγκεκριμένο σετ έρχεται σε συσκευασία 
που περιλαμβάνει τα μοντέλα αποστολών , το 
χαλί της πίστας και κάποια επιπλεόν κομμάτια .Η 
ομάδα πρέπει να κατασκευάσει τα μοντελα 
πολυ προσεκτικά ακολουθόντας τις οδηγίες 
κατασκευής . Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται 
κατά την διάρκεια των συναντήσεων 1-4 .  
firstlegoleague .org/missionmodelbuildinginstructions.

Τραπέζι Διαγωνισμού
Μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να έχετε 
ένα τραπέζι στην τάξη σας ή στο σημείο 
συνάντησης σας . Ακόμα και αν δεν μπορείτε 
να χτίσετε ολόκληρο το τραπέζι, η κατασκευή 
των 4 τοίχων είναι πολύ χρήσιμη .Μπορείτε να 
ανακαλύψετε περισσότερα συμπεριλαμβανομένου 
του πως να φτιάξετε το τραπέζι στο  
firstinspires .org/resource-library/fll/challenge/season.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το Mat  
απευθείας στο πάτωμα .

Βασικό Σετ Expansion Σετ (απαιτείται) Βασικό Σετ Expansion Σετ (συνιστάται)

LEGO MINDSTORMS® Education EV3LEGO Education SPIKE™ Prime
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Program Overview

Your team will:

• Identify a problem to solve.

• Design a solution to the problem for your 

community.

• Share your ideas, learn from others, and improve 

your solution.

• Pitch your solution at an event.

Your team will:

• Strategize which Robot Game missions to solve.

• Design any attachments your robot will need to 

complete the missions.

• Test and refine your programs and robot design.

• Compete at an event!

INNOVATION 

PROJECT
Your team will prepare a 5-minute 

presentation to explain your 

Innovation Project.

ROBOT GAME

Your team will practice the 2.5-minute 

matches to complete as many 

missions as possible.

Your team will:

• Apply TEAMWORK and DISCOVERY to explore the 

challenge.

• INNOVATE with new ideas about your robot and 

project. 

• Show how your team and your solutions will have an 

IMPACT and be INCLUSIVE!  

• Celebrate by having FUN in everything you do!

Your team will:

• Design and build your robot.

• Program it  to solve Robot Game missions. 

• Explain how your robot will act based on the code 

you wrote.

• Describe your strategies for the Robot Game.

CORE VALUES

Your team will demonstrate FIRST® 

Core Values throughout your season 

and beyond!

ROBOT DESIGN

Your team will prepare a short 

presentation on your robot design, 

programs, and strategy.

RePLAYSM 9

DISCOVERY

INNOVATION

IMPACT

COOPERTITION®

INCLUSION

TEAMWORK

FUN

We explore new skills and ideas.

We use creativity and persistence to solve 

problems.

We apply what we learn to improve our world.

We show that learning is more important than 

winning. We help others even as we compete.

We respect each other and embrace our 

differences.

We are stronger when we work together.

We enjoy and celebrate what we do!

Core Values

Use the Core Values to guide your team through your journey. 

Have lots of FUN as you develop new skills and work together.

You 
will complete 

this page 

throughout the 

sessions!

We show good work, highlight the value of others, 

and respect others and the community.
GRACIOUS PROFESSIONALISM®

RePLAYSM 11

Robot Lessons

Select the appropriate lessons for the robot set you are using. 

These lessons will be completed during the sessions.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

Lesson 1

• Open the Start tab then select Getting	

Started. 
• Do Lesson 1 Start Here.

• Open the Unit Plans tab and select 

Competition Ready. 

• Do Steps 1-4 of the Training	Cam
p	1	

Lesson.

Lesson 2 

• Open the Unit Plans tab and select 

Competition Ready. 

• 2A: Do Steps 1-4 of the Training	

Camp 2 Lesson.

• 2B: Do Steps 1-4 of the Training	

Camp 3 Lesson.

Lesson 3

• Open the Unit Plans tab and select 

Competition Ready. 

• Do Steps 1-5 of the Assembling	an	

Advanced	D
riving	Base Lesson.

Lesson 4

• Open the Unit Plans tab and select 

Competition Ready. 

• Do Steps 1-5 of the My Code, Our 

Program Lesson.

Lesson 5

• Open the Unit Plans tab and select 

Competition Ready. 

• Do the Guided Mission Lesson.

LEGO MINDSTORMS® 

Education EV3 Classroom

Lesson 1

• Open the Start tab then select Getting	

Started. 
• Do Lesson 1 Hello World.

• Open the Unit Plans tab and select Robot	

Trainer. 
• Do Steps 2-4 of the Moves and Turns 

Lesson.

Lesson 2

• Open the Unit Plans tab and select Robot	

Trainer. 
• Do Steps 2-4 of the Objects	and

	

Obstacles Lesson.

• Do Steps 2-4 of the Grab	and	Re
lease 

Lesson.

Lesson 3

• Open the Unit Plans tab and select Robot	

Trainer. 
• Do Steps 2-4 of the Lines and Color 

Lesson.

Lesson 4

• Open the Unit Plans tab and select Robot	

Trainer. 
• Do the Angles	and	

Patterns Lesson.

Lesson 5

• Open the Unit Plans tab and select Robot	

Trainer. 
• Do the Guided Mission Lesson.
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Pseudocode

ROBOT PATH DIAGRAM

CODING STEPS

Draw the route your robot will take to complete the mission.

Go to the app and start	a	new	project.	Explore which coding	blocks	will	make	the	robot	move	like	the	planned	coding	steps that you wrote	above.

Write out the moves the robot should make to complete the mission.

Mission Name:

Mission	Number:

Move 1

Move 2

Move 3

Move 4

Move 5

Move 6

Move 7

Move 8

Move 9

Move 10

Pseudocode is written steps for your planned code!
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Guided Mission

M08 Game	Cubes	(Bag 1) Boccia Share (Bag 5) Boccia Aim & Frame (Bag 5)

This game can be played anywhere you can draw a target on the ground. The launcher is designed to make it 
easy for anyone to play.

Being active and playing together is great fun. We can 
help get people active by designing games and activities 
that can be played by everyone. Boccia is a great 
example, and it is one of the competitive sports in the 
Olympics.

Like all the mission models on the FIRST® LEGO® 
League competition field, the Boccia models in Mission 
8 (M08) might inspire you to think of a solution for your 
Innovation Project. 

To help you learn about using a color sensor to follow 
lines on the mat, we have created a guided mission 
lesson. You need to read Lesson 5 on page 11. This will 
direct you to the app for either SPIKE™ Prime or LEGO 
MINDSTORMS® Education EV3 Classroom.

In the app, you will:
• Modify the robot you have been working on. 
• Build a special attachment to help you solve the 

mission. 
• Start the robot in the right position in the launch area.
• Download the program that solves this mission.
• Run the robot and watch it complete the mission and 

score the points.
• Apply your new line-following skill to reach the treadmill 

model.
• Think about how to incorporate the Boccia mission into 

your 2.5-minute Robot Game round.
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Use this page to develop your project solution and the process you use to create it.Project Development

DESCRIPTION

PROCESS

DRAWING

Explain your solution and describe how it solves the problem.

Describe the process you followed to develop your solution.

Sketch your solution and label its parts.

You will 

complete this 

page in  

Session 8.

Engineering Notebook I  Getting Started10

Find Robot Lessons and Building Instructions

Find the App

Find	the	Lobby

Find the Unit

Find the 
Lessons

Find	Building	Instructions:
firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions

Need to download  
software? Visit:
education.lego.com/en-us/
downloads

LEGO Education  
SPIKE™ Prime

LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 Classroom

You  
will build the 

mission models in 
Sessions  

1-4!

Engineering Notebook  I  Getting Started
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The team will build a robot using LEGO® elements 
and technology. They program it to autonomously 
complete a series of missions in a 2.5-minute Robot 
Game to score points. The robot starts in the launch 
area, tries missions in the order chosen by the team, 
and then returns anywhere into home. The team can modify the robot when it is in home 

before launching it again. If needed, the robot can 
be brought home by hand, but the team will lose a 
precision token. The team will play several matches 
but only the highest score matters.Use this page to help you set up the mission models 

on the field. Be sure to check the Robot Game 
Rulebook for more details.

Robot Game

M01
M00

M02

M03

M04

M04

M06

M07

M08
M08

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M15Field Layout

Home: 
Launch Area: 

RePLAYSM 15

Robot Game MissionsFull mission descriptions and Robot Game rules are in Robot Game Rulebook.

Mission 
No.

Name Description
Values

M00 Equipment 
Inspection Bonus “Doing the same with less” can save time and space.

25

M01 Innovation Project The robot moves your Innovation Project model onto the RePLAYSM logo or the gray area around the bench (M04). 20

M02 Step Counter The robot slides the step counter slow and steady. The farther the “walk,” the better.
10-20

M03 Slide The robot slides the people down the slide and moves them to other areas.  5-50
M04 Bench The robot removes the backrest, flattens the bench, and gets cubes into the hopscotch spaces.

10-65
M05 Basketball The robot raises the crate up the post and gets a cube into it. 15-40
M06 Pull-Up Bar The robot passes completely under the bar any time. Separately, it is held off the mat by the bar at the end of the match. 15-45
M07 Robot Dance The robot is dancing on the dance floor at the end of the match. 20
M08 Boccia Boccia is an interactive mission with the opposing team. Talk with the other team so the robots send matching colored cubes onto the opposite field. 5-110

M09 Tire Flip The robot flips tires so their white centers face up and moves them into the large target circle.  
10-35

M10 Cell Phone The robot flips the cell phone white side up. 
15M11 Treadmill The robot spins the rollers to move the pointer as far clockwise as possible. 5-30

M12 Row Machine The robot moves the free wheel out of the large circle and into its small target circle.  
15-30

M13 Weight Machine Before the match, you hand select the machine’s lever setting.During the match, the robot moves the lever until the little yellow stopper falls. 10-20

M14 Health Units The robot collects health units from around the field and moves them to target areas.
5-60

M15 Precision Tokens The less you interrupt the robot outside home, the more points you keep. 5-60
RePLAYSM 17

 Introduction
 Watch the RePLAYSM Season 
Launch video.

 Read pages 4-7. 
 Split your team into two groups.

 Group 1
 Read and complete Robot 
Lesson 1 on page 11. Refer to 
page 10 to start!

 Check out pages 14-15. 
These will be a great resource 
throughout the sessions.

Group 2
Read Project Spark 1 on page 
12. 

 Build the Session 1 models.
 Find the missions that relate to 
the models you built. 

 Discuss how the models are 
linked to the problem presented.

 Brainstorm other solutions to the 
problem.

 Make a list of your amazing 
ideas.

 Share
 Get your team together at the 
mat.

 Position each model where it 
belongs.

 Group 1: Show the robot skills 
you learned.

 Group 2: Show how the models 
work.

 Discuss the questions below.

 ROBOT
• Can you use your fantastic 

coding skills to navigate your 
robot to a model on the mat?

• Can your robot complete any of 
the missions?

 PROJECT
• Do any of the mission models 

make you think of good ideas for 
the project?

• Are there any spaces in your 
community where people could 
be more active?

Session 1

Sessions

Engineering Notebook  I  Getting Started16

TEAM GOALS

The following 12 sessions will prepare you to share 
your team journey at a tournament. Be sure to record 
what you learn and reflect on how you collaborate to 
achieve your goals. Be ready to showcase your work 
on the robot, Innovation Project, and Core Values.

How to Follow the Sessions

Each session has 
instructions of tasks that 
you will complete: 

Red headers represent 
Core Values activities.

Green headers represent 
Robot	Game activities.

Blue headers represent 
Innovation	Project 
activities.

Use these guiding 
questions during your 
Share time!

Use the open grid lines to 
write down your thoughts 

and draw your ideas.

What do you hope to achieve? You can use these prompts as inspiration:

We will use Core Values to… We aspire to… We plan to… We want to help… We want to experience…  
We want our robot to… We want our Innovation Project to…

1.

2.

3.

You  
will fill out your 
team goals in 

Session 3!

RePLAYSM 31

Use this page to document the research you do on the project problem and solution. 
Use extra pages as needed to capture your research.

Guiding	Questions:
What information are you 
looking for?

Does this source have 
information relevant to 
your project?

Can you use different 
types of sources such as 
the Internet, books, and 
experts?

Is this a good and 
accurate source of 
information?

Research

SOURCES

PROBLEM AND SOLUTION ANALYSIS

Write down where you got your information and details such as the title, author, and website.

Record important information here.

1.

2.

3.

You will 
complete this 

page in Sessions 
7-8.
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Leanne	CushingMechanical Engineer
Where	I	work: Bellwether CoffeeMy FIRST connection: I did FIRST Robotics 

Competition in high school, and with the help of my 
mentors, I learned that mechanical design was the one 

thing I’m good at and love doing.Fun	facts	about	me: Most of my spare time is dedicated 

to Battlebots and my team, Valkyrie, where we design, 

build, and compete with our 250 lb robot on Discovery 
Channel.
My STEM superhero: Bill Nye, for his love of 
entertaining combined with his love of engineering and 

teaching. He showed me you could be entertaining, 
social, and brainy. He fed a lot of my curiosity and taught 

me so much when I was little.Advice to teams: Passion isn’t perfection. Be your own 

favorite version of yourself; don’t let other people tell 
you who to be or what you can or cannot do. Don’t talk 

yourself out of trying something new. Worst case, you 
have a new opinion or story to share.

Pedro	Alejandro	YangManager

Where	I	work: LEGO® EducationMy FIRST connection: I work in LEGO Education’s 
competition team, and we are a Strategic Partner of 
FIRST.
Fun	facts	about	me: I played badminton in the 2004 
Summer Olympics. My hobby is to cook recipes that 
famous chefs post on YouTube.My STEM superhero: Woodie Flowers. Even though 

he was a STEM advocate, he also acknowledged the 
human empathy factor for people to succeed, thus 
inventing what we know today in our FIRST LEGO 
League community as Gracious Professionalism®.
Advice to teams: It’s not about winning, but the 
learnings and friends you make in your journey.

Engineering Notebook  I  Getting Started
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Problem
People struggle to find suitable spaces to get outside, play, and keep fit. How can you change an inactive 

space to an active space? You could use everyday items you find lying around to get people active and 

playing or specifically design a piece of equipment that enables everyone to participate and be active 

together.

These models have been designed to show some equipment that can help with this problem.

Project Spark 1

M08 Game	Cubes	(Bag 1) Boccia Share (Bag 5) Boccia Aim & Frame (Bag 5)

M04 Bench (Bag 3)

M09 Tire Flip (Bag 7)

M06 Pull-Up Bar (Bag 2)

M10 Cell Phone (Bag 1)
M05 Basketball	(Bag 3)Turn your cell phones off and spend time finding new ways to enjoy playing outside. Build in Session 1

Lifting your own body weight by doing pull-ups on any suitable bar will keep you fit and strong. Build in 
Session 3

A discarded milk crate hung on a lamppost can be turned into a fun game of basketball. Build in Session 3

You don’t need special weights to practice your strength training. These old tires can be repurposed for the task. Build in Session 1

The clever design on this park bench enables you to convert a place where you are normally seated into a fun and active game of hopscotch. Build in Session 3

This game can be played anywhere you can draw a target on the ground. The launcher is designed to make it 

easy for anyone to play. Build in Session 1

Οδηγός Συναντήσεων Ομάδας I  Ξεκινώντας6

Επεξήγηση Εγχειριδίου Μηχανικής

Διαβάστε το εγχειρίδιο μηχανικής προσεκτικά. 
Υπάρχουν 2 για κάθε ομάδα, 1 για κάθε υποομάδα . 
Οι μαθητές μπορούν να καταγράφουν το ταξίδι της 
ομάδας τους στα εγχειρίδια με διαγράμματα ,ιδέες 
και σχέδια .Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται και τους καθοδηγεί κατα την διάρκεια των 
συναντήσεων . Οι συμβουλές σε αυτόν τον οδηγό 
συναντήσεων ομάδας θα σας καθοδηγήσουν στο 
πώς να υποστηρίξετε κάθε συνάντηση .

Εισαγωγικές σελίδες
• Program Overview

• Team Journey

• Challenge Story

• RePLAYSM Innovation Project

• Core Values

• Find Robot Lessons and Building
Instructions

• Robot Lessons

• Project Sparks

• Robot Game

• Robot Game Missions

• How to Follow the Sessions

Σελίδες παραρτήματος
• Pseudocode

• Research

• Project Development

• Guided Mission

• Career Connections
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Προγραμματισμός Συναντήσεων

Εισαγωγή 
(15 λεπτά)

Ομασική Εργασία
(60 λεπτά)

Διαμοιρασμός
(15 λεπτά)

Συνάντηση 1 Εισαγωγή στην 
Πρόκληση

Υποομάδα 1:  
Robot Lesson 1

Υποομάδα 2:  
Projeεct Spark 1 Παρουσίαση

Συνάντηση 2 Θεμελιώδεις Αξίες: 
Αλληλοσεβασμός

Υποομάδα 1:  
Robot Lesson 2

Υποομάδα 2:  
Project Spark 2 Παρουσίαση

Συνάντηση 3 Στοχοθεσία και 
διαδικασίες ομάδας

Υποομάδα 1:  
Project Spark 1

Υποομάδα 2:  
Robot Lesson 1 Παρουσίαση

Συνάντηση 4 Θεμελιώδεις Αξίες: 
Ανακάλυψη

Υποομάδα 1:  
Project Spark 2 

Υποομάδα 2:  
Robot Lesson 2 Παρουσίαση

Συνάντηση 5
Δημιουργία 

ονόματος και 
λογοτύπου ομάδας

Ομάδα:  
Robot Lesson 3 

Ομάδα: 
Pseudocode Παρουσίαση

Συνάντηση 6 Core Values: 
Ομαδικότητα

Ομάδα:  
Robot Lesson 4 

Ομάδα:  
Επιλογή 

προβλήματος
Παρουσίαση

Συνάντηση 7
Συνεργασία® 
& Ευγενής 

επαγγελματισμός®

Υποομάδα 1:  
Έρευνα Project 

Υποομάδα 2:  
Robot Lesson 5 Παρουσίαση

Συνάντηση 8 Επιλογή λύσης 
Project

Υποομάδα 1:  
Robot Lesson 5 

Υποομάδα 2:  
Ανάπτυξη Project Παρουσίαση

Συνάντηση 9 Θεμελιώδεις Αξίες: 
Καινοτομία

Υποομάδα Project: 
Εργασία πάνω στο 

Project  

Υποομάδα Robot:  
Επίλυση 

αποστολών
Παρουσίαση

Συνάντηση 10 Θεμελιώδεις Αξίες: 
Επιρροή

 Υποομάδα Project: 
Εργασία πάνω 

στην παρουσίαση

Υποομάδα Robot: 
Επίλυση 

αποστολών
Παρουσίαση

Συνάντηση 11
Δημιουργία 

αθλητικής κάρτας 
παιχνιδιού.

Project Group: 
Προετοιμασία 
παρουσίασης

Υποομάδα Robot: 
Προετοιμασία 
παρουσίασης

Παρουσίαση

Συνάντηση 12 Θεμελιώδεις Αξίες: 
Διασκέδαση

Project Group: 
Practice 

Presentation 

Υποομάδα Robot: 
Παρουσίαση και 

δοκιμαστικός αγώνας
Παρουσίαση
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Γενικές οδηγίες διαχείρισης
Συμβουλές Προπονητή 

• Καθορίστε το χρονοδιάγραμμα σας .Πόσο συχνα θα
συναντιέστε και για πόση ώρα .Πόσες συναντήσεις
θα κάνετε πριν την επίσημη εκδήλωση;

• Θέστε κανόνες ομάδας, διαδικασίες και
συμπεριφορές για τις συναντήσεις σας .

• Υιοθετήστε τη νοοτροπία ότι η ομάδα πρέπει να κάνει
το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας και της μάθησης .
Είστε εκεί για να διευκολύνετε το ταξίδι τους και να
καταργήσετε τυχόν σημαντικά εμπόδια .

• Γιορτάστε τις αποτυχίες και κάθε επιτυχία,
ανεξάρτητα από το πόσο μικρή . Η αποτυχία είναι
μια μαθησιακή ευκαιρία και ο στόχος αυτού του
προγράμματος δεν είναι να κερδίσεις! Είναι να
μάθεις και να διασκεδάσεις!

Διαχείριση Ομάδας 

• Όταν η ομάδα ασχολείται με το project  καινοτομίας,
μπορείτε να αναθέσετε στους μαθητές αυτούς τους
ρόλους:

• Υπεύθυνος επικοινωνίας
• Ερευνητής
• Υπεύθυνος Project
• Δημιουργικός σχεδιαστής

• Όταν η ομάδα δουλεύει στο ρομπότ, μπορείτε να
αναθέσετε στους μαθητές αυτούς τους ρόλους:

• Προγραμματιστής
• Κατασκευαστής
• Εντοπιστής κομματιών LEGO
• Σχεδιαστής στρατηγικής αποστολών

• Μπορείτε να ενθαρύνετε την ομάδα σας να φωνάξει:
“Together Everyone Achieves More (TEAM) .”

• Θυμίστε στις υποομάδες του στόχους που
είχαν θέσει και δώστε τους την ευκαιρία να τους
επαναπροσδιορίσουν όπου χρειάζεται .

Συμβουλές για εκπαιδευτικούς 

• Αν τρέχετε αυτό το πρόγραμμα σε μια τάξη με
μαθητές και τοποθετήστε τους σε ομάδες των 6 .

• Αν το περιλαμβάνεται κατα την διάρκεια της σχολικής
ημέρας, προσαρμόστε τις συναντήσεις ανάλογα με
τις ανάγκες σας .

• Αριθμήστε με ετικέτα κάθε σετ LEGO®  . Αναθέστε
σε κάθε ομάδα ένα σετ για όλη την διάρκεια του
προγράμματος .

• Αν μοιράζετε Challenge set σε διαφορετικές ομάδες,
χωρίστε την κατασκευή των μοντέλων ανάμεσα στις
ομάδες .

• Αν δεν στέλνετε όλες τις ομάδες σας σε μια επίσημη
εκδήλωση , μπορείτε να δείτε το  Class Pack
Tournament Guide  για το πως θα οργανώσετε το
δικό σας event με τις δικές σας ομάδες .

Διαχείρηση Υλικών
 Κομμάτια LEGO

• Τοποθετήστε τα επιπλέον κομμάτια LEGO σε ένα
κύπελο .Πείτε στους μαθητές που τους λείπουν
κομμάτια, να ψάξουν για αυτά στο κύπελο .

• Περιμένετε πριν αποδεσμέυσετε τους μαθητές σας
μέχρι να δείτε το LEGO set τους . .

• Το καπάκι του σετ LEGO μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως δίσκος για να εμποδίζει την απομάκρυνση των
κομματιών .

• Χρησιμοποιήστε πλαστικές σακούλες για να
αποθηκεύσετε όλα τα μη πλήρως κατασκευασμένα
μοντέλα ανάμεσα στις συναντήσεις .

Γενικά υλικά

• Παρέχετε στα παιδιά επιπλέον χαρτί μιλιμετρέ για
να το χρησιμοποιήσουν ως επιπλέον σελίδες στα
εγχειρίδια μηχανικής .

• Έχετε ένα χώρο σχεδιασμένο για να φορτίζετε τα
ρομπότ και να αποθηκεύετε τα κατασκευασμένα
κομμάτια σε ασφαλές σημείο .
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Pre-Session Checkpoint

Συμβουλές για τις Συναντήσεις 1-4

Είστε νέοι στην ρομποτική με την LEGO Education

Εάν η ομάδα είναι καινούργια στη χρήση του σετ 
ρομπότ LEGO Education, θα ήταν ωφέλιμο να 
αφιερώσει λίγο χρόνο για να εξοικειωθεί με την 
κατασκευή και τον προγραμματισμό με το σετ . 
Ακολουθούν προτεινόμενες δραστηριότητες που θα 
μπορούσε να ολοκληρώσει η ομάδα σας πριν ξεκινήσει 
μια συνάντηση .

SPIKE™ PRIME 
εισαγωγικές 
δραστηριότητες:
1 . Start Here
2 . Motors and Sensors
3 . Make It Move

MINDSTORMS® 
EV3 εισαγωγικές 
δραστηριότητες:
1 . Hello World
2 . Motors and Sensors
3 . Get Moving

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τουλάχιστον δύο συσκευές 
ανά ομάδα με πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
κατάλληλο λογισμικό προγραμματισμού για το  
ρομπότ εγκατεστημένο .

 Ανοίξτε  το robot set και ταξινομήστε τα κομμάτια 
LEGO®  στους δίσκους αποθήκευσης . .

 Βεβαιωθείτε ότι ο εγκέφαλος είναι φορτισμένος ή 
έχει μπαταρίες μέσα .

 Διαβάστε το Εγχειρίδιο μηχανικής και αυτόν τον 
οδηγό για να κατανοήσετε τον εξοπλισμό .

 Ανακαλύψτε τις Ηθικές Αξίες FIRST®  . Οι αξίες 
αυτές είναι βασικά θεμέλια για την ομάδα σας .

 Παρακολουθήστε το βίντεο για την έναρξη της 
σεζόν RePLAYSM και άλλα βίντεο στο κανάλι του 
FIRST LEGO League στο YouTube .

PROJECT 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

• Ορίστε έναν χώρο αποθήκευσης
για τα μοντέλα αποστολής
που έχουν δημιουργηθεί με τις
δραστηριότητες του Project
Spark .

• Βοηθήστε την ομάδα να βρει
κατάλληλους ιστότοπους και
πόρους για έρευνα σχετικά με το
project της .

ΡΟΜΠΟΤ
• Ορίστε έναν χώρο αποθήκευσης

για την κατασκευή σας και το κουτί
του set .

• Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό
MINDSTORMS Education EV3
LabVIEW, έχετε πρόσβαση σε
μαθήματα ρομπότ στην επιλογή
Tutorials (Robot Educator) που
είναι παρόμοια με αυτά που
παρέχονται σε αυτόν τον οδηγό .

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ 
ΑΞΙΕΣ

Αν τα μέλη της ομάδας μιλάνε ο 
ένας πάνω στον άλλον μπορείτε να 
δοκιμάσετε μια απο τις παρακάτω 
προσεγγίσεις:

• Ορίστε έναν ηγέτη που ακούει
κάθε ιδέα, ένα άτομο κάθε φορά .

• Δώστε στην ομάδα ένα
αντικείμενο και μόνο το άτομο
που έχει στην κατοχή του το
αντικείμενο μπορεί να μιλήσει .
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 Introduction
 Watch the RePLAYSM Season 
Launch video.

 Read pages 4-7. 
 Split your team into two groups.

 Group 1
 Read and complete Robot 
Lesson 1 on page 11. Refer to 
page 10 to start!

 Check out pages 14-15. 
These will be a great resource 
throughout the sessions.

 Group 2
 Read Project Spark 1 on page 
12. 

 Build the Session 1 models.
 Find the missions that relate to 
the models you built. 

 Discuss how the models are 
linked to the problem presented.

 Brainstorm other solutions to the 
problem.

 Make a list of your amazing 
ideas.

 Share
 Get your team together at the 
mat.

 Position each model where it 
belongs.

 Group 1: Show the robot skills 
you learned.

 Group 2: Show how the models 
work.

 Discuss the questions below.

 ROBOT
• Can you use your fantastic 

coding skills to navigate your 
robot to a model on the mat?

• Can your robot complete any of 
the missions?

 PROJECT
• Do any of the mission models 

make you think of good ideas for 
the project?

• Are there any spaces in your 
community where people could 
be more active?

Συνάντηση 1

Sessions
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Αποτελέσματα
• Η υπομάδα 1 θα είναι σε θέση να προγραμματίσει

το ρομπότ της για να κινηθεί προς τα εμπρός και
προς τα πίσω και να στρίψει .

• Η υπόμάδα 2 θα μπορεί να κάνει συνδέσεις
από τα μοντέλα κατασκευής στο project και να
μοιραστεί ιδέες για λύσεις .

Μπορείτε να βρείτε βίντεο στο κανάλι της Eduact στο 
YouTube .

Και οι δύο υπομάδες θα χρειαστούν πρόσβαση σε μια συσκευή και στο 
διαδίκτυο . Οι δραστηριότητες της υπομάδας 1 και της υπομάδας 2 θα 
ολοκληρωθούν ταυτόχρονα .

Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του LEGOEducation SPIKE™ 
Prime και την εφαρμογή του  LEGO MINDSTORMS® Education EV3 
Classroom .

Υπενθυμίστε στην ομάδα να αποθηκεύει συχνά τα προγράμματά της στη 
συσκευή της .

Δώστε οδηγίες κατασκευής . Θα χρειαστείτε  τα  σακουλάκια 
1, 5 και 7 .Μπορείτε να τα βρείτε στο firstlegoleague .org/
missionmodelbuildinginstructions.

Μεγαλύτερα κομμάτια LEGO βρίσκονται στην σακούλα  LEGO χωρίς 
αριθμό .

Κατευθείνετε τις υποομάδες στο βιβλίο κανονισμών Robot Game για 
περισσότερες λεπτομέριες.

Φροντίστε να αφήσετε χρόνο για τον καθαρισμό και τo συμάζεμα των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν .

Οδηγίες συμαζέματος
• Τοποθετήστε τα ολοκληρωμένα μοντέλα στο χαλί με

τα dual lock .
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια θέση για να τοποθετήσετε

το χαλί και τα μοντέλα μετά από κάθε συνάντηση εάν
πρέπει να αποθηκευτούν .

Συνάντηση 1
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 Introduction
 Read Core Values page 9. Think 
about Inclusion and your team. 

 Record ways you make sure 
everyone is respected and their 
voices are heard.

 Group 1
 Read and complete Robot 
Lesson 2 on page 11 (SPIKE™ 
Prime: 2A).

 Group 2
 Read Project Spark 2 on page 
13. 

 Build the Session 2 models.
 Find the missions that relate to 
the models you built. 

 Discuss how the models are 
linked to the problem presented.

 Draw your solution for a piece 
of equipment or technology that 
could inspire people to be active. 

 In your drawing, include how 
your design works and label its 
parts.

 Share
 Get your team together at the 
mat.

 Position each model where it 
belongs.

 Group 1: Show the robot skills 
you learned.

 Group 2: Show how the models 
work.

 Discuss the questions.
 Dismantle your robot when 
you’re done.

 ROBOT
• How can you aim your robot 

toward a model?

• How can you make your robot 
go the right distance to reach a 
model?

 PROJECT
• Can you think of any interesting 

ways to motivate people to 
exercise?

• Is there a particular problem that 
is stopping people from being 
active in your community?

2
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Αποτελέσματα
• Η υπομάδα 1 θα είναι σε θέση να προγραμματίσει

το ρομπότ της για να αποφύγει εμπόδια
χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα και να
τροφοδοτήσει ένα εξάρτημα .

• Η υπομάδα 2 θα είναι σε θέση να δημιουργήσει
ένα  σχέδιο με σχόλια σχετικά με τον σχεδιασμό
της λύσης της για το project .

Κάντε τους μαθητές να σκεφτούν τις δεξιότητες των ανθρώπων στην 
ομάδα τους .

Εάν χρησιμοποιείτε το SPIKE ™ Prime, αυτή η ύποομάδα θα πρέπει να 
συμπληρώσει μόνο το Μέρος 2Α . .

Να θυμάστε ότι μετά τη λήψη ενός προγράμματος στο ρομπότ, δεν μπορεί 
να μεταφερθεί ξανά στον υπολογιστή για άνοιγμα και επεξεργασία .

Φροντίστε να δώσετε τις οδηγίες κατασκευής για την υπομάδα 2 . Θα 
χρειαστούν τα σακουλάκια 1 και 4 .

Ζητήστε από αυτήν την υπομάδα να σκεφτεί τον εξοπλισμό ή την 
τεχνολογία που θα μπορούσε να εφεύρει ως λύση στο πρόβλημα .

Προσπαθήστε να κάνετε την ομάδα να εξασκήσει τις νέες δεξιότητές τους 
προσπαθώντας να οδηγήσει το ρομπότ σε ένα μοντέλο κατασκευής και 
μετά να επιστρέψει στην βάση .

Οδηγίες συμαζέματος
• Η ομάδα 1 θα πρέπει να διαλύσει το ρομπότ και να

επιστρέψει τα κομμάτια στο σετ LEGO
• Εάν ο χρόνος είναι περιορισμένος, το ρομπότ

μπορεί να διατηρηθεί ανέπαφο για να δώσει ένα πιο
σύντομο Robot lesson στην επόμενη συνάντηση .

Συνάντηση 2

Συνάντηση 
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 Introduction
 Discuss as a team the goals you 
want to achieve for the season. 

 Record these team goals on 
page 16. 

 Talk about what processes your 
team will follow and determine 
responsibilities.

 Group 1
 Read Project Spark 1 on page 
12. 

 Build the Session 3 models.
 Find the missions that relate to 
the models you built. 

 Discuss how the models are 
linked to the problem presented.

 Brainstorm other solutions to the 
problem presented in the Project 
Spark.

 Make a list of your amazing 
ideas.

 Group 2
 Read and complete Robot 
Lesson 1 on page 11. Refer to 
page 10 to start!

 Check out pages 14-15. 
These will be a great resource 
throughout the sessions.

 Share
 Get your team together at the 
mat.

 Position each model where it 
belongs.

 Group 1: Show how the 
models work.

 Group 2: Show the robot skills 
learned.

 Discuss the questions below.

 ROBOT
• Can you use your fantastic 

coding skills to navigate your 
robot to a model on the mat?

• Can your robot complete any of 
the missions?

 PROJECT
• Do any of the models make 

you think of good ideas for the 
project?

• Are there any spaces in your 
community where people could 
be more active?

3
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Αποτελέσματα
• Η υπομάδα 1 θα είναι σε θέση να κάνει συνδέσεις

από τα μοντέλα κατασκευής στο project και να
μοιραστεί ιδέες για λύσεις .

• Η υπομάδα 2  θα είναι σε θέση να προγραμματίσει
το ρομπότ της για να κινηθεί προς τα εμπρός και
προς τα πίσω και να στρίψει .

Φροντίστε να δώσετε τις οδηγίες κατασκευής στην υπομάδα 1 . Θα 
χρειαστούν τα σακουλάκια 2 και 3 .

Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές θύρες και ότι οι 
θύρες που χρησιμοποιούνται ταιριάζουν με το πρόγραμμά τους .

Αυτό το μάθημα ρομπότ επαναλαμβάνεται, έτσι ώστε η ypμάδα 2 να μπορεί 
επίσης να βιώσει την κατασκευή του ρομπότ και την κίνηση του .

Για να γίνουν  οι αποστολές πιο εύκολες, η ομάδα μπορεί να χρειαστεί να 
κατασκευάσει εξαρτήματα LEGO και να τα τοποθετήσει στο ρομπότ .

Οι ομάδες ανταλλάσσουν εργασίες σήμερα . Η ομάδα πρέπει να 
προβληματιστεί και να συζητήσει τη σημασία της ανταλλαγής των 
δεξιοτήτων που έχουν μάθει .

Οδηγίες συμαζέματος
• Επιλέξτε μέλη της ομάδας που είναι υπεύθυνα για

την απόθεση συγκεκριμένων αντικειμένων όπως το
ρομπότ .

• Βεβαιωθείτε ότι τα ρομπότ είναι φορτισμένα για την
επόμενη συνεδρία .

Συνάντηση 3

Συνάντηση 
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4 Introduction
 Refer to Core Values page 9. 
Think about Discovery and your 
team. 

 Record ways your team has 
learned new skills and ideas.

 Group 1
 Read Project Spark 2 on page 
13. 

 Build the Session 4 models.
 Find the missions that relate to 
the models you built. 

 Discuss how the models are 
linked to the problem presented.

 Draw your solution for a piece 
of equipment or technology that 
could inspire people to be active. 

 In your drawing, include how 
your design works and label its 
parts.

 Group 2
 Read and complete Robot 
Lesson 2 on page 11 (SPIKE™ 
Prime: 2B).

 Share
 Get your team together at the 
mat.

 Position each model where it 
belongs.

 Group 1: Show how the 
models work.

 Group 2: Show the robot skills 
learned.

 Discuss the questions.

 ROBOT
• How can you aim your robot 

toward a mission?

• How can you make your robot 
go the right distance to reach a 
model?

 PROJECT
• Can you think of any ways to 

motivate people to exercise?

• Is there a particular problem that 
is stopping people from being 
active in your community?

Are you 
having fun 

learning new 
things?
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Αποτελέσματα
• Η υπομάδα 1 θα είναι σε θέση να δημιουργήσει

ένα  σχέδιο με σχόλια σχετικά με τον σχεδιασμό 
της λύσης της για το project .

• 

• Η υπομάδα 2 θα είναι σε θέση να προγραμματίσει 
το ρομπότ της για να αποφύγει εμπόδια 
χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα και να 
τροφοδοτήσει ένα εξάρτημα . 

Φροντίστε να δώσετε τις οδηγίες κατασκευής στην υπομάδα 1 . Θα 
χρειαστούν τα σακουλάκια 6 και 7 .

Το SPIKE ™ Prime Robot Lesson είναι διαφορετικό από αυτό που έκανε 
η υπομάδα 1 . Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ομάδες εξηγούν τις δεξιότητες 
προγραμματισμού που έχουν μάθει κατά τον χρόνο που μοιράζονται την 
δουλεία τους .

Οι ομάδες πρέπει να παρακολουθούν τον κώδικα τους στην οθόνη για να 
δουν πώς ταιριάζει με τις κινήσεις του ρομπότ . Αυτό θα τους βοηθήσει να 
εντοπίσουν τα λάθη σττον κώδικα τους .

Αυτή είναι η τελευταία συνάντηση για την κατασκευή των μοντέλων . 
Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε την κατασκευή όλων των μοντέλων και να 
τα τοποθετήσετε  στο χαλί πριν από την επόμενη συνάντηση .

Οδηγίες συμαζέματος
• Αν χρησιμοποιείτε το SPIKE Prime, η υπομάδα 2

θα χρειαστεεί να διαλύσει το ρομπότ της για να είναι
έτοιμο για το Robot Lesson 5 .

• Τα ρομπότ MINDSTORMS® EV3  δεν πρέπει να
διαλυθούν

Συνάντηση 4

Συνάντηση 
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Checkpoint 1

Συμβουλές για τις Συναντήσεις 5-8

 Όλα τα μοντέλα αποστολών πρέπει να 
κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν πάνω 
στο χαλί της πίστας, και να ασφαλιστούν με dual 
lock .

 Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος σε 
κάθε Robot Lesson πριν προχωρήσετε .

 Το ρομπότ SPIKE ™ Prime αποσυναρμολογείται 
και είναι έτοιμο για την Βάση Οδήγησης στη 
συνάντηση 5 . 

 Το ρομπότ MINDSTORMS® EV3 πρέπει να 
παραμείνει συναρμολογημένο για περαιτέρω  
προγραμματιστικές ενέργειες στη συνάντηση 5 .

 Και οι δύο υποομάδες έχουν ανακαλύψει και 
σχεδιάσει λύσεις για το Project Sparks 1 και 2 .

 Η ομάδα έχει κάνει ανασκόπηση των αποστολών 
και των κανόνων στο βιβλίο κανόνων Robot 
Game .  

PROJECT ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

• Οι ομάδες θα πρέπει να διαλέξουν ένα τελικό
πρόβλημα και μια λύση για να εστιάσουν σε αυτή .
Θα ήταν βοηθητικό να σκέφτεστε αυτό το στόχο
κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης .

ROBOT DESIGN

• Στην εκδήλωση, θα έχουν στηθεί δύο πίστες η
μία δίπλα στην άλλη . Στις συναντήσεις, όμως, θα
δουλεύετε με ένα χαλί πίστας .

ROBOT GAME
Η ομάδα μπορεί να δει αποστολές που 
χρησιμοποιούν βασικές δεξιότητες του ρομπότ 
όπως::
• Σπρώχνω, Τραβάω,

Σηκώνω
Μοντέλα αποστολών 
κοντά στη βάση

• Πλοήγηση με την εντολή
ακολουθία γραμμής

• Εύκολη πρόσβαση στην
επιστροφή στη βάση

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

• Θυμηθείτε ότι οι θεμελιώδεις αξίες αφορούν τη
συμπεριφορά και τη συνεργασία της ομάδας . Θα
πρέπει να επιδεικνύονται από όλη την ομάδα,
καθ’όλη τη διάρκεια .
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5 Introduction
 Work together to create a team 
name!

 Design a poster of your name as 
a logo.

 Be sure each person gets to 
contribute to the poster!

 Team
 Read and complete Robot 
Lesson 3 on page 11.  

MINDSTORMS®: Take turns coding 
the robot and show what it can do. 
SPIKE™ Prime: Build your new 
robot and create a code to get it 
moving.

 Team
 Watch The Missions part of the 
Season Launch video again. 

 Discuss which missions your 
team will tackle first.  

 Work together to complete 
Pseudocode page 30.

 Share
 Get your team together at the 
mat.

 Review your Pseudocode page 
when you look at the mat.

 Make changes to your page if 
necessary.

 Discuss the questions.

 ROBOT
• Plan what your robot needs to 

do to complete the first mission 
your team has chosen. 

• Where does the robot start? 

• Are the extra LEGO® pieces you 
need to add to your robot quick 
and easy to attach?

RePLAYSM 15

Αποτελέσματα
• Η ομάδα θα είναι σε θέση να κατασκευάσει την

βάση οδήγησης και να την προγραμματίσει να
κινείται και να ακολουθεί τη μαύρη γραμμή .

• Η ομάδα θα σε θέσεη  να φτιάξει ένα πλάνο
στρατηγικής για τις αποστολές και να γράψει
ψευδοκώδικα για μια αποστολή

Παρέχετε υλικά για να δημιουργήσετε την αφίσα με τα ονόματα των μελών 
και τα λογότυπα της ομάδας

Εάν χρησιμοποιείται SPIKE Prime, η συνάντηση αυτή περιλαμβάνει 
την κατασκευή ενός καινούργιου ρομπότ από όλη την ομάδα . Οι χρήστες 
MINDSTORMS® EV3 θα μάθουν την ακολουθία γραμμής .

Όλοι οι μαθητές θα χρειαστεί να μοιραστούν το ρομπότ . Μπορούν να 
προγραμματίσουν σε ατομικές συσκευές και να κατεβάσουν το πρόγραμμα 
τουε στο ρομπότ με τη σειρά .

Βρείτε το  RePLAYSM Season Launch βίντεο  στο κανάλι του 
FIRST® LEGO® League  στο YouTube . Και οι δύο υποομάδες δουλεύουν με 
το ρομπότ σε αυτή τη συνάντηση .

Μπορείτε να βγάλετε επιπλέον αντίγραφα της σελίδας του ψευδοκώδικα . 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε αποστολή που πετυχαίνει η 
ομάδα . 

Προσπαθήστε να ξεκινάτε το ρομπότ από την ίδια ή μια πολύ κοντινή θέση 
κάθε φορά . 

Οδηγίες συμαζέματος
• Κρατήστε το βασικό ρομπότ σε ένα ασφαλές μέρος

μέχρι την επόμενη συνάντηση .
• Εάν έχετε εξαρτήματα που χρειάζονται σε κάποια

αποστολή, κρατήστε τα σε ένα πλαστικό σακουλάκι
και γράψτε επάνω τον αριθμό της αποστολής .

Συνάντηση  5

Συνάντηση 
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 Introduction
 Refer to Core Values page 9. 
Think about Teamwork and your 
team. 

 Record ways your team has 
learned to work together.

 Team
 Read and complete Robot 
Lesson 4 on page 11.  

 Take turns to download your 
programs onto the robot and 
show what it can do.

 Team
 Read RePLAYSM Innovation 
Project page 8 and the Project 
Spark pages 12-13.

 Think about the great solutions 
you have come up with in the 
previous sessions.

 Identify the problem you will 
solve.

 Record your problem statement.

 Share
 Get your team together at the 
mat. 

 Show the team any new coding 
skills you learned.

 Discuss the questions.

 ROBOT
• What missions could you tackle 

with the robot skills you’ve 
learned?

• Can you use extra copies of the 
Pseudocode page to help you 
plan additional missions?

 PROJECT
• Which problem can you explain 

clearly?

• Is there someone you can talk to 
that is an expert on the problem?

6

YOUR PROBLEM STATEMENT
Are you  

working together 
and helping each 

other?
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Αποτελέσματα
• Η ομάδα θα είναι σε θέσει να χρησιμοποιήσει πιο

δύσκολα προγραμματιστικά μπλοκς και δεξιότητες
προγραμματισμού με το ρομπότ .

• Η ομάδα θα μπορεί να αναγνωρίσει, να διαλέξει
και να καθορίσει ποιο θα είναι το πρόβλημα του
project καινοτομίας .

Οι μαθητές θα μπορούν να περιγράψουν ποια είναι τα δυνατά σημεία των 
υπόλοιπων μελών της ομάδας και να πουν γιατί τους αρέσει να δουλεύουν 
μαζί τους .

Οι μαθητές θα μοιραστούν το ρομπότ . Ενθαρρύνετε τους να ξανά γράψουν 
το δικό τους πρόγραμμα όσο περιμένουν τη σειρά τους για τη χρήση του 
ρομπότ . Αφήστε χρόνο για να ασχοληθεί όλη ομάδα με τη δραστηριότητα 
του project .

Ενθαρρύνετε την ομάδα να καταγράψει τα προβλήματα που έχει βρει για το 
project καινοτομίας .

Είναι να πιθανό να μην επιλεχθεί το πρόβλημα που παρουσίασε κάθε 
μαθητής, αλλά η ομάδα πρέπει να επιλέξει κάτι το οποίο μπορούν όλοι να 
υποστηρίξουν .

Η ομάδα θα γράψει την τελική επιλογή 
προβλήματος εδώ . Εάν έχουν πολλές ιδέες, 
χρησιμοποιήστε διαδικασία ψηφοφορίας 
για να κατευθύνετε τη διαδικασία .

Οδηγίες συμαζέματος
• Κρατήστε το βασικό ρομπότ σε ένα ασφαλές μέρος

μέχρι την επόμενη συνάντηση .
• Εάν έχετε εξαρτήματα που χρειάζονται σε κάποια

αποστολή, κρατήστε τα σε ένα πλαστικό σακουλάκι
και γράψτε επάνω τον αριθμό της αποστολής .

Συνάντηση 6

Συνάντηση 
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 Introduction
 Refer to Core Values page 9. 
Think about Coopertition® and 
Gracious Professionalism®. 

 Record ways your team will 
demonstrate these at events.

 Group 1
 Begin the development of your 
project.

 Research your problem and any 
existing solutions. 

 Investigate your solution ideas.
 Use Research page 31 as a tool.
 Be sure to use a variety of 
sources and keep track of them.

 Group 2
 Read and complete Robot 
Lesson 5 on page 11 and the 
Guided Mission page 33.  

 Have fun practicing this guided 
mission until it works perfectly!

 Share
 Get your team together at the 
mat. 

 Group 1: Explain what you 
discovered in your research. 
Discuss any solution ideas. 

 Group 2: Show how your robot 
scores points on the guided 
mission.

 ROBOT
• Can you follow how the code on 

your device is making your robot 
move?  

• How do you plan to talk with the 
other team at the Robot Game 
about the guided mission?

 PROJECT
• Are there existing solutions to 

your identified problem that you 
could improve? 

• Do you have brand-new solution 
ideas to your problem?

7

What does 
the guided 

mission show you 
about  

Coopertition?
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Αποτελέσματα
• Η πρώτη υποομάδα θα μπορεί να συντάξει μία

έρευνα για την αναγνώριση του προβλήματος και
να ολοκληρώσει την σελίδα Έρευνας .

• Η δεύτερη υποομάδα θα μπορεί να ολοκληρώσει
το Robot Lesson και να εφαρμόσει αρχές κώδικα
στην καθοδηγούμενη αποστολή .

Θα πρέπει να ρωτήσουν την άλλη ομάδα ποιον χρωματικό κύβο σκοπεύει 
να απελευθερώσει στο πεδίο της ομάδας τους . Η ομάδα πρέπει στη 
συνέχεια να επιλέξει κύβο με ίδιο χρώμα για να κερδίσει τους υψηλότερους 
πόντους . Αυτό είναι ένα παράδειγμα Συνεργασίας®.

Η ομάδα πρέπει να καταλάβει με σαφήνεια το πρόβλημα που επέλεξε να 
επιλύσει πριν σκεφτεί τη λύση .

Η αποστολή 8 είναι η καθοδηγούμενη αποστολή . Ο στόχος είναι ότι ο 
κώδικας που παρέχεται όχι μόνο θα λύσει αυτήν την αποστολή αλλά θα 
είναι χρήσιμος και σε άλλες αποστολές .

Η ομάδα θα πρέπει να επιλέξει μια θέση εκκίνησης που να μπορούν να 
βρουν εύκολα και αφήνει αρκετό χώρο για να χωρέσει ολόκληρο το ρομπότ 
μέσα στην περιοχή εκκίνησης .

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να εξηγήσουν τον κώδικα καθώς κινείται το 
ρομπότ .

Οδηγίες συμαζέματος
• Κρατήστε και αποθηκεύστε τα λευκά μοντέλα από τα

τουβλάκια που έφτιαξε η ομάδα . Το τελικό μοντέλο θα 
το κατασκευάσετε την συνάντηση 9 . . 

• Συγκεντρώστε τα λευκά τουβλάκια που περίσσεψαν 
από το σακουλάκι 8 σε μια πλαστική σακούλα . Δεν 
χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν όλα .

Συνάντηση 7

Συνάντηση 



24 Engineering Notebook  I  Sessions

 Introduction
 Decide as a team what your 
project solution will be based on 
your identified problem.

 Group 1
 Read and complete Robot 
Lesson 5 on page 11 and the 
Guided Mission page 33. 

 Have fun practicing this guided 
mission until it works perfectly!

 Group 2
 Research your selected solution. 
Record it on page 31.

 Create your project solution 
using Project Development page 
32 as a tool.

 Sketch your solution. Label the 
parts and how it will work.

 Describe your solution and how 
it solves the problem.

 Document the process used to 
develop your solution.

 Share
 Get your team together at the 
mat. 

 Group 1: Show how your robot 
scores points on the guided 
mission.  

 Group 2: Discuss your research 
and your project solution.

 ROBOT
• Can you follow how the code on 

your device is making your robot 
move?  

• How do you plan to talk with the 
other team at the Robot Game 
about the guided mission?

 PROJECT
• Can you describe your awesome 

solution and how it solves the 
problem?

• Does your solution involve 
a piece of equipment or 
technology? 

8
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Αποτελέσματα
• Η υποομάδα 1 θα μπορεί να ολοκληρώσει το

Robot Lesson και να εφαρμόσει αρχές κώδικα
στην καθοδηγούμενη αποστολή

• Η υποομάδα 2 θα μπορεί να δημιουργήσει τη
λύση για το πρόβλημα του project καινοτομίας
και να την καταγράψει στη σελίδα  Project
Developement .

Ίσως χρειαστεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο με όλη την ομάδα για να 
εξερευνήσετε όλες τις ιδέες λύσης ώστε να καταλήξετε σε μία .

Αυτή είναι μια επανάληψη της προηγούμενης συνάντησης για να διδαχτεί 
καιι η  υποομάδα 1 το μάθημα της καθοδηγούμενης αποστολής . .

H σελίδα Project Development page παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
ανάπτυξης της λύσης του πρότζεκτ . 

Βεβαιωθείτε ότι η λύση τους έχει δυνατότητα ανάπτυξης  και μπορούν να 
την εξηγήσουν με σαφήνεια .

Ενθαρρύνετε την ομάδα να συζητήσει πώς λειτουργεί ο κώδικας . Χωρίστε 
τον κώδικα σε μπλοκς που ελέγχουν μια κίνηση .

Robot Tip
• Θα μπορούσατε να δώσετε αυτοκόλλητα χαρτάκια

σημειώσεων και κάρτες σχεδιασμού στην ομάδα για
να τα τοποθετήσει στο χαλί της πίστας με σκοπό τη
δημιουργία της δικής τους στρατηγικής .

Innovation Project Tip
• Μερικά παραδείγματα πηγών για το πρότζεκτ

είναι  το διαδίκτυο, βιβλία, περιοδικά, προσωπικές
ιστορίες και ειδικοί (τόσο δια ζώσης όσο και
διαδικτυακά) .

Συνάντηση 8

Συνάντηση 
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Checkpoint 2

Επισκεφτείτε τη σελίδα FIRST® LEGO® League Challenge Resource για να εκτυπώσετε αντίγραφα οποιωνδήποτε 
σελίδων προετοιμασίας εκδηλώσεων και τις ρούμπρικες (Innovation Project and Robot Design) . Η ομάδα θα τα 
χρειαστεί για τις επόμενες συναντήσεις!

Συμβουλές για τις Συναντήσεις 9-12

 Η ομάδα ολοκλήρωσε όλα τα Robot Lessons 
που περιγράφονται στις συναντήσεις .

 Η ομάδα επέλεξε ένα πρόβλημα και λύση ενός 
project καινοτομίας και διεξήγαγε έρευνα .

 Ο προπονητής / δάσκαλος θα πρέπει να 
χωρίσει την ομάδα σε δύο νέες υποομάδες 
για τις υπόλοιπες συναντήσεις- την υποομάδα 
για το ρομπότ και την υποομάδα για το project 
καινοτομίας .

 Συνιστάται ισότιμος διαχωρισμός . Ο 
προπονητής / δάσκαλος θα πρέπει να παρέχει 
στην ομάδα τις ρούμπρικες μαζί με το δείγμα 
των ερωτήσεων αξιολόγησης .

PROJECT ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
• Η ομάδα πρέπει να αποφασίσει για ποια ιδέα

θα αναπτύξει μια λύση . Θα χρειαστούν πολύ
χρόνο για να επαναλάβουν, να βελτιώσουν και να
δημιουργήσουν ένα μοντέλο ή μακέτα της ιδέας
τους . Από τη συνάντηση 9 και μετά, θα πρέπει να
επικεντρώνονται μόνο στη λύση τους .

ROBOT DESIGN
• Η ομάδα θα πρέπει να φέρει το ρομπότ, όλα

τα εξαρτήματα LEGO και εκτυπώσεις του
προγραμματισμού στην παρουσίαση του Robot
Design .

• Υπενθυμίστε στην ομάδα να εξηγήσει τη
στρατηγική των αποστολών τους . Γιατί επέλεξαν
να αντιμετωπίσουν ορισμένες αποστολές;

ROBOT GAME
• Η ομάδα χρειάζεται να τρέξει ένα καλά

εξασκημένο και αξιόπιστο γύρο στην πίστα
αποστολών, που να ξέρει πως θα της δώσει τους
πόντους που χρειάζεται .

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ
Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα όχι μόνο γνωρίζει 
κάθε ηθική αξία, αλλά μπορεί επίσης να 
παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών, 
που χρησιμοποιούνται από την ομάδα . Μην 
ξεχνάτε την Συνεργασία® και τον Ευγενή 
Επαγγελματισμό®.



RePLAYSM 25

Now,  
you will split 

into Robot and 
Innovation Project 

Groups.

 Introduction
 Refer to Core Values page 9. 
Think about Innovation and 
your team. 

 Record ways your team has 
been creative and solved 
problems.

	Innovation	Project	
Group

 Make a plan to share about your 
solution with others!

 Evaluate what you created last 
session. Iterate and improve if 
needed.

 Determine if you can do any 
testing.

 Use the white bricks from bag 8 
to build a model that represents 
your solution.

	Robot	Group
 Decide which mission to tackle 
next. 

 Build any attachments you need. 
 Time to code! Refine your code 
so the robot completes the 
mission reliably. 

 Be sure to document your 
design process and testing for 
each mission!

 Share
 Get your team together at the 
mat. 

 Show any new missions you 
have been working on. 

 Update the team on the solution 
and how you will share about it 
with others. 

 ROBOT
• Is the program for each mission 

saved on your computer? 

• In what order will you run the 
missions in the Robot Game?

 PROJECT
• How could you realistically 

implement your project solution?

• Could your project solution be 
manufactured, and what would 
it cost?

9
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Αποτελέσματα
• Η oμάδα του Project καινοτομίας θα είναι σε

θέση να αξιολογήσει και να βελτιώσει τη λύση του
Project .

• Η ομάδα του ρομπότ θα μπορεί να σχεδιάζει
εξαρτήματα για το ρομπότ και να δημιουργήσει
προγραμματισμό για την επίλυση αποστολών .

Συζητήστε πώς τα μέλη της ομάδας ήταν καινοτόμα και βρήκαν νέες λύσεις 
και σχέδια για το ρομπότ και το πρότζεκτ .

Η ομάδα χωρίζεται πλέον στην υποομάδα του project καινοτομίας και στην 
υποομάδα του Ρομπότ για τις υπόλοιπες συνεδρίες .

Θα πρέπει να βελτιώσουν τη λύση τους μετά από ανατροφοδότηση 
που θα έχουν από άλλους . Η επανάληψη είναι ένα σημαντικό μέρος της 
διαδικασίας μηχανικού σχεδιασμού .

Θα πρέπει να μιλήσουν για τη  στρατηγική όταν επιλέγουν νέες αποστολές 
για επίλυση . Αρκετές αποστολές μπορούν να ολοκληρωθούν με το ίδιο 
ρομπότ για εξοικονόμηση χρόνου .

Ο χρόνος διαμοιρασμού είναι πολύ σημαντικός για να ενημερώνεται 
ολόκληρη η ομάδα σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του project και του 
ρομπότ .

Συνάντηση 9

Robot Tip
• Ενθαρύνεται την ομάδα να βρει τις αποστολές που

μπορούν να επιτευχθούν πιο εύκολα και να κάνουν
αυτές πρώτες .

Innovation Project Tip
• Να είστε σίγουροι ότι η ομάδα συγκεντρώνει όλες

τις πηγές της σε ένα κοινό σημείο είτε online είτε σε
χαρτί .

Συνάντηση 
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 Introduction
 Refer to Core Values page 9. 
Think about Impact and your 
team. 

 Record ways your team had a 
positive influence on each other 
and others.

	Innovation	Project	
Group

 Plan out your project 
presentation. Refer to the rubric 
for what to cover. 

 Write out your Innovation Project 
presentation script.

 Make any props or displays that 
you need. Be engaging and 
creative!

	Robot	Group
 Continue to create a solution for 
each mission as time allows.

 Make sure you understand your 
code for each mission and can 
explain it.

  Think about your game strategy 
on the mat and the missions you 
will solve.

  Practice a 2.5-minute Robot 
Game with all your completed 
missions.

 Share
 Get your team together at the 
mat. 

 Discuss the project presentation 
work completed. 

 Discuss what missions you have 
completed.

 Discuss how everyone can be 
involved in both presentations.

 ROBOT
• What features on your robot 

show good mechanical design? 

• How did you decide which 
missions to tackle?

 PROJECT
• What are you going to build with 

your white bricks to represent 
your solution? 

• Have you made changes to your 
solution based on advice from 
others during sharing?

10

How can 
your project 

solution help your 
community?
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Αποτελέσματα
• Η Ομάδα του Project Καινοτομίας θα είναι σε θέση

να αναπτύξει την παρουσίαση του Project .
• Η ομάδα  του ρομπότ θα μπορεί να σχεδιάζει

εξαρτήματα για ρομπότ και να δημιουργεί
προγράμματα για την επίλυση των αποστολών .

Κάντε μια συζήτηση για το πώς η δουλειά τους στο FIRST® LEGO® League 
είχε αντίκτυπο στα μέλη της ομάδας καθώς και σε άλλους .

Η παρουσίαση μπορεί να είναι μια παρουσίαση διαφανειών, μια αφίσα, 
ένα παιχνίδι ή ακόμα και ένα σκετς . Επιπλέον  αξεσουάρ που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είναι  κοστούμια, πουκάμισα ή καπέλα .

Αντιμετωπίστε το Robot Game σαν άθλημα .Τα μέλη της όμαδας πρέπει 
να εξασκηθούν, να εξασκηθούν, να εξασκηθούν για να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες για να έχουν καλή απόδοση στο Robot Game .

Ενθαρρύνετε την ομάδα να τρέξει το ρομπότ τους σε δοκιμαστικούς αγώνες 
ρομπότ 2,5 λεπτών, έτσι ώστε να συνηθίσουν το χρονικό όριο .

Η ομάδα εργάζεται σε διαφορετικές ομάδες, οπότε χρειάζονται εξαιρετικές 
δεξιότητες επικοινωνίας για να ενημερώνει ο ένας τον άλλον για την 
πρόοδό τους .

Συνάντηση 10

Robot Tip
• Ζητήστε από την ομάδα να παρακολουθήσει τον

κώδικα της για να δει πώς ταιριάζει με τις φυσικές
κινήσεις του ρομπότ .

Innovation Project Tip
• Η ομάδα μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο

χώρο για να αποθηκεύσει όλα τα υλικά που έχουν
δημιουργήσει για το έργο της .

Συνάντηση 
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 Introduction
 Create a sports playing card for 
each person on the team.

 Explain about yourself and 
how you enjoy FIRST® LEGO® 
League Challenge!

	Innovation	Project	
Group

 Continue working on your 
project presentation. Be clear 
and organized!

 Plan out what each person on 
the team will say.

	Robot	Group
 Use the white brick model of 
your project solution in Mission 
1. 

 Program the robot to complete 
this mission. 

 Plan out your robot design 
presentation. Refer to the rubric 
for what to cover. 

 Write out your robot design 
presentation script.

 Practice your presentation.

 Share
 Get your team together at the 
mat. 

 Discuss the project presentation 
and each person’s role. 

  Run a practice 2.5-minute 
match and tell what missions are 
done. Discuss the robot design 
presentation.

 Decide what else needs to be 
done.

 ROBOT
• Are all the different LEGO pieces 

you need to attach to the robot 
for each mission ready?

• Do you have a plan for what to 
do if one mission does not work?

 PROJECT
• Have you organized for 

everyone to have a speaking 
part in the project presentation?

• Have you told everyone to speak 
loudly, SMILE, and have FUN? 

22 Οδηγός Συναντήσεων Ομάδας I  Συναντήσεις

Παρέχετε χαρτί και είδη τέχνης για αυτήν τη δραστηριότητα . Αυτή η 
δραστηριότητα βοηθά την ομάδα να εκτιμήσει τη συνεισφορά κάθε μαθητή .

Η παρουσίαση του Project καινοτομίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα 
σύντομο δράμα, πίνακες προβολής, ένα πρωτότυπο μοντέλο και ούτω 
καθεξής .

Η εξάσκηση των παρουσιάσεων τόσο του project καινοτομίας όσο και του 
Robot Design είναι πολύ σημαντική .

Η ομάδα πρέπει να γνωρίζει ποιος θα τρέξει το ρομπότ για κάθε 
αποστολή . Μπορούν να βοηθήσουν , αλλά μπορεί να υπάρχουν μόνο δύο 
μαθητές στο χαλί ταυτόχρονα .

Έχετε μια σαφή στρατηγική για ποια προγράμματα θα εκτελεστούν και με 
ποια σειρά κατά τη διάρκεια του Robot Game .

Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να συμμετέχει και στις δύο παρουσιάσεις .

Συνάντηση 11

Αποτελέσματα
• Η ομάδα του Ρroject Καινοτομίας θα είναι σε θέση

να ολοκληρώσει την παρουσίαση του Project
Καινοτομίας .

• H ομάδα του ρομπότ  θα είναι σε θέση να
ολοκληρώσει το ρομπότ  για το Robot Game και
να δημιουργήσει την παρουσίαση του για το Robot
Design .

Robot Tip
• Εάν τα πράγματα δεν πάνε όπως έχουν

προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του Robot Game,
η ομάδα μπορεί να χρειαστεί ένα σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για άλλες αποστολές που θα μπορούσαν
να εκτελέσουν .

Innovation Project Tip
• Ενθαρρύνετε την ομάδα να εξασκήσει την

παρουσίασή της πριν από την εκδήλωση . Μπορεί
να μοιραστεί τη λύση της με άλλους .

Συνάντηση 11 
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 Introduction
 Refer to Core Values page 9. 
Think about FUN and your team. 

 Record ways your team has had 
fun throughout this experience.

 Team
 Rehearse your Innovation 
Project presentation. 

 Demonstrate Core Values when 
you present!

 Team
 Practice your Robot Design 
presentation. 

 Be sure to mention how your 
team has used Core Values!

 Hold practice 2.5-minute Robot 
Game matches.

 Share
 Review all the rubrics.
 Provide helpful feedback on 
each presentation based on the 
rubrics.

Have More Time?
Continue solving missions and 
working on your project before your 
event!

WHAT TO EXPECT AT YOUR EVENT
• Your team should have FUN at the event and 

integrate Core Values into everything you do. 

• Your whole team will meet with the judges in a single 
meeting to share your team’s journey throughout 
the season. Think about where you started out and 
where you are now. Think about what you have 
accomplished and what challenges you have faced 
and overcome. 

• You will share about your team’s Innovation Project, 
Robot Design, and how your team incorporated 
Core Values throughout your experience.  

• During the Robot Game, two team members will 
run the robot at the mat during each 2.5-minute 
robot match. You can tag in other team members for 
different missions.

12

Have you had a 
great time in FIRST® 

LEGO® League 
Challenge?
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Κάντε ένα σχέδιο για τη σημερινή τελευταία συνάντησει  που χωρίζει το 
χρόνο εξίσου μεταξύ των παρουσιάσεων και των εξασκήσεων .

Δημιουργήστε χώρο για την ομάδα να εξασκήσει τις παρουσιάσεις της με 
όλο το υλικό που θα χρειαστεί .

Θα μπορούσαν να γίνουν σενάρια για τις δύο παρουσιάσεις και αντίγραφα 
που παρέχονται για καθέ μέλος της ομάδας .

Ζητήστε από τους μαθητές να έρθουν με σειρά το χαλί για να τρέξουν τα 
ρομπότ τους σε Robot Game 2,5 λεπτών . Βεβαιωθείτε ότι εξασκούν την 
εκτέλεση των προγραμμάτων τους με τη σωστή σειρά .

Υπενθυμίστε στην ομάδα τις ηθικές αξίες δείχνοντας πόσο καλά 
συνεργάζονται καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης .

Συνάντηση 12

Αποτελέσματα
• Η ομάδα του Ρroject Καινοτομίας θα είναι σε

θέση να εξασκηθεί την παρουσίαση του Project
Καινοτομίας .

• Η ομάδα θα είναι σε θέση να εξασκηθεί την
παρουσίαση του  Robot Design και να εξασκήθει
στο  Robot Game .

Robot Tip
• Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ, τυχόν εξαρτήματα  και

η ηλεκτρονική συσκευή (με προγράμματα σε αυτή)
είναι αποθηκευμένα και έτοιμα για μεταφορά στην
εκδήλωση .

Innovation Project Tip
• Βεβαιωθείτε ότι όλο το υλικό του project καινοτομίας

είναι αποθηκευμένο και έτοιμο να μεταφερθεί στην
εκδήλωση .

Συνάντηση 
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Final Checkpoint

Ολοκληρώθηκαν οι 

εκδηλώσεις σας;

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το

συμμάζεμα μετά την τελευταία εκδήλωση

που θα συμμετάσχει η ομάδα σας:

• Καθαρίστε και διαλύστε το ρομπότ και τα μοντέλα 

αποστολών .

• Αφήστε χρόνο στην ομάδα να συζητήσει σχετικά με την

εμπειρία της .

• Κάνετε απογραφή του LEGO σετ για να βεβαιωθείτε ότι

όλα τα κομμάτια είναι εκεί

• Διοργανώστε  μια ομαδική γιορτή!!

• Συζητήστε την σύνδεση με τον επαγγελματικό τομέα ως

δραστηριότητα κλεισίματος .

Προετοιμαστείτε για τον διαγωνισμό!
 Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας έχει ελέγξει ξανά τις 
ρούμπρικες . Θυμηθείτε, μπορείτε να τις βρείτε 
στον ιστότοπο του FIRST® LEGO® League ή στο 
tournament guide .

 Ο κύριος στόχος μιας εκδήλωσης είναι η ομάδα 
να  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙ και να αισθάνεται ότι η 
δουλειά τους εκτιμήθηκε .

 Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι η εκδήλωση 
είναι επίσης μια μαθησιακή εμπειρία και 
ο στόχος δεν είναι να είναι ειδικoί για να 
συμμετάσχουν .

 Ενθαρρύνετε τους να αλληλεπιδράσουν με 
άλλες ομάδες και μαθητές για να μοιραστούν 
αυτά που έχουν μάθει και να υποστηρίξουν ο 
ένας τον άλλον .

 Καθορίστε σε τι είδους εκδήλωση συμμετέχετε 
και ποιος είναι ο διοργανωτής της εκδήλωσής 
σας .

 Εάν αγοράσατε ένα Class ή School Pack, η 
εκδήλωση θα είναι δική σας ευθύνη . Ανατρέξτε 

στον Οδηγό τουρνουά Class Pack για 
περισσότερες λεπτομέρειες!

 Ελέγξτε τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις για 
τον διαγωνισμό που συμμετέχετε . Μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τον είδος που σκοπεύετε 
να συμμετέχετε .

 Ζητήστε από τους μαθητές στην ομάδα να 
προετοιμάσουν μια λίστα ελέγχου των υλικών 
που χρειάζονται για να πάνε στην εκδήλωση και 
πού θα αποθηκευτούν . 

 Ζητήστε από την ομάδα να αναθέσει ένα άτομο 
που είναι υπεύθυνο για τη συμπλήρωση της 
λίστας ελέγχου και τη διασφάλιση ότι όλα είναι 
έτοιμα για την εκδήλωση . Στη συνέχεια, ελέγξτε 
ξανά ότι όλα είναι έτοιμα .

 Ελέγξτε την ώρα και την τοποθεσία όπου θα 
συναντηθείτε για την εκδήλωση και πόσο καιρό 
αναμένεται να μείνει η ομάδα - μοιραστείτε το 
με τους γονείς . Ενθαρρύνετε τους γονείς να 
παρευρεθούν εάν αυτό είναι δυνατό .
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Επιπλέον ιδέες δραστηριοτήτων

Συνάντηση 1
Robot: 
Σχεδιάστε πώς να μεταφέρετε το ρομπότ σας σε ένα 
από τα μοντέλα .
Project Καινοτομίας: 
Φέρτε έναν ειδικό που θα ήταν χρήσιμο να μιλήσετε 
για το Project Spark .

Συνάντηση 3
Robot: 
Προγραμματίστε το ρομπότ σας για να σπρώξει ένα 
αντικείμενο και να το παραδώσει σε μια περιοχή 
στόχου στο χαλί .
Project Καινοτομίας: 
Θα μπορούσατε να παρέχετε μια ποικιλία υλικών 
για να χρησιμοποιήσει η ομάδα του project για να 
δημιουργήσει μοντέλα των ιδεών του project .

Συνάντηση 5
Robot: 
Εξηγήστε τι σημαίνει ο κώδικας καθώς το ρομπότ 
κινείται για να εκτελέσει μια αποστολή .

Project Καινοτομίας: 
Διοργανώστε μια επίσκεψη για να δείτε χώρους στην 
κοινότητά σας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το 
επίκεντρο του έργου σας .

Συνάντηση 2
Robot: 
Γράψτε τα απαραίτητα βήματα (pseudocode) για να 
φτάσει το ρομπότ στο μοντέλο .
Project Καινοτομίας: 
Σκεφτείτε άτομα από τα οποία θα θέλατε να σας 
δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη λύση σας .

Συνάντηση 4
Robot: 
Σκεφτείτε τι εξαρτήματα χρειάζεται το ρομπότ σας για 
να ενεργοποιήσετε ένα μοντέλο και να ολοκληρώσετε 
την αποστολή .
Project Καινοτομίας: 
Χρησιμοποιήστε τα άσπρα τούβλα για να κάνετε μια 
μίνι κατασκευή που αντιπροσωπεύει τη λύση σας .

Συνάντηση 6
Robot: 
Διαλέξτε γραμμές στο χαλί που θα σας βοηθήσουν να 
πλοηγηθείτε με το ρομπότ σε διαφορετικές περιοχές 
του χαλιού .

Project Καινοτομίας: 
Προσκαλέστε έναν ειδικό στην επόμενη συνάντηση 
σας για να μοιραστείτε για το πρόβλημα που 
εντοπίσατε .
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Σημειώσεις
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