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Καλωσορίσατε!

Τα μέλη της ομάδας:

Υποομάδα Μάγιας Υποομάδα Μάρκου 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Είμαστε οι καθοδηγητές σας για το                 
PLAYMAKERS.

Μερικές φορές θα δουλεύετε ως ομάδα και 
μερικές φορές σε δύο υποομάδες.

Γράψτε ποιοι θα είναι στην υποομάδα της Μάγιας                     
και ποιοι στου Μάρκου.

Είμαι η 
Μάγια!

Είμαι ο  
Μάρκος!

Είμαι ο Max! 
Έλα 

ας ξεκινήσουμε!!



Explore the Challenge

Learn About Core Values
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as You Go Through the Sessi
onsExplore, Create, Test, and Share 

Create Team Model

Celebrate at an Event

Μαθαίνουμε για τις Θεμελιώδεις Αξίες

Εξερεύνησε, 
Δημιούργησε, Έλεγξε και Μοιράσου 

καθώς προχωράς μέσα απο τις 
συναντήσεις

Εξερεύνησε      
την Πρόκληση

Δημιουργία Μοντέλου κατασκευής ομάδας

Γιόρτασε σε μια εκδήλωση
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Το ταξίδι της ομάδας

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Εισαγωγή



 Μπορείτε να τους 
βοηθήσετε να 

ανακαλύψουν νέους, 

διασκεδαστικούς τρόπους 

ώστε όλοι να κινούνται;

Explore the Challenge

Learn About Core Values
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as You Go Through the Sessi
onsExplore, Create, Test, and Share 

Create Team Model

Celebrate at an Event
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Οι ιδέες σας μπορούν να
βοηθήσουν την κοινότητά σας

να αλλάξει - ακόμα και τον κόσμο

Η ιστορία της
πρόκλησης

Παρατηρήσαμε ότι  υπάρχουν
πολλοί χώροι όπου οι
άνθρωποι δεν είναι 
δραστήριοι.

Η κίνηση τους
κρατά υγιείς
και δυνατούς.

Η Μάγια και ο 
Μάρκος έχουν
πολλές ιδέες
για παιχνίδια και 
δραστηριότητες
όπου και αν
πάνε.

Στη Μάγια και το Μάρκο δεν
αρέσει να παραμένουν 
ακίνητοι  – και αυτό είναι καλό. 



Engineering Notebook  I  Getting Started6 Εγχειρίδιο Μηχανικής | Εισαγωγή

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

ΕΝΤΑΞΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Ανακαλύπτουμε καινούργιες
δεξιότητες και ιδέες.

Χρησιμοποιούμε φαντασία και επιμονή
για την επίλυση των προβλημάτων.

Εφαρμόζουμε ότι μάθαμε για να
κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.

Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και
αποδεχόμαστε τις διαφορές μας.

Είμαστε δυνατότεροι όταν δουλεύουμε μαζί.

Διασκεδάζουμε με ότι κάνουμε!

Σχεδιάστε ένα
παράδειγμα από

κάθε
Θεμελιώδη Αξία

Διασκεδάστε όσο
μαθαίνετε νέες
δεξιότητες και

δουλεύετε μαζί.Χρησιμοποιήστε τις
θεμελιώδεις αξίες για να

καθοδηγήσουν την
ομάδα σας στο ταξίδι

της.

Θεμελιώδεις
Αξίες
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Εργαλειοθήκη Έμπνευσης
Χρησιμοποιήσετε αυτές τις
πραγματικές φωτογραφίες

ως έμπνευση για την
κατασκευή σας;
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Βρείτε τα πρωτότυπα κομμάτια και 
τις βάσεις στο πακέτο Explore.

 Απαρίθμησε διάφορους τρόπους που σου 
αρέσει να παίζεις και να κινείς το σώμα σου.

Που σου αρέσει να παίζεις και να 
είσαι Δραστήριος;
Τι παιχνίδια σου αρέσει να παίζεις;

 Διάλεξε την αγαπημένη σου δραστηριότητα 
και ζωγράφισε τον εαυτό σου να την 
πραγματοποιεί..Δείξε που βρίσκεσαι.

 Ζωγράφισε πως θα ήθελες να είναι το 
μοντέλο LEGO που θα αντιπροσωπεύει τη 
δραστηριότητα.

 Χτίσε ένα μοντέλο της ζωγραφιάς σου στη 
δική σου βάση.

 Μοιράσου τη ζωγραφιά και το μοντέλο που 
έφτιαξες με όλα τα μέλη της ομάδας σου.

Η κίνηση βοηθάει την
καρδιά να παραμένει

υγιής και δυνατή!

Όταν κινείσαι ο
καρδιακός σου 

παλμός
αυξάνεται

Μου αρέσει
Να τρέχω στο
πάρκο σκύλων

ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΟΜΑΔΑ

ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ:

Συνάντηση 1

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Ζωγράφισε 

Γράψε τις
ιδέες σου.

Συνάντηση 1 ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΟΜΑΔΑ
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Σκέψεις και ιδέες
Βρείτε το δικό σας πακέτο Explore.

 Ακολουθήστε τις οδηγίες κατασκευής στο 
βιβλιαράκι 1 για να κατασκευάσετε το heart 
game.

 Γυρίστε το μοχλό! Παρακολουθήστε τι 
συμβαίνει στη σημαία!

 Σκεφτείτε την ερώτηση του Μάρκου και 
γράψτε τις ιδέες σας στο πλαίσιο.

 Σιγουρευτείτε ότι σκέφτεστε σε σχέση με το 
χώρο που ανέλαβε η ομάδα σας.

 Ζωγραφίστε το σχέδιό σας στις σελίδες 16 και 
17.

Χρησιμοποιήστε τα πρωτότυπα κομμάτια για 
να κατασκευάσετε μια διασκεδαστική λύση .

 Μοιράσου όσα έκανες με την ομάδα.

Ο Μάρκος και εγώ θα κάνουμε 
έναν αγώνα! Όταν ο καρδιακός 

μας παλμός ανεβαίνει, η 
σημαία σηκώνεται! 

Μπορείς να
κατασκευάσεις ένα

παιχνίδι και για τους δύο
που θα ανεβάζει τον
καρδιακό μας παλμό;

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΜΑΡΚΟΥ
Χώρος: πάρκο

Heart Game

Και εγώ θέλω να
παίξω αυτό το

παιχνίδι!

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΜΑΓΙΑΣ
Χώρος: άδειο οικόπεδο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Βρείτε το σετ στο WeDo 2.0.

 Ανοίξτε την εφαρμογή WeDo 2.0.

 Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα έναρξης 
ανεμιστήρας.

 Απαντήστε την ερώτηση του Μάρκου στο 
παρακάτω πλαίσιο.

 Αλλάξτε τον κώδικα που φτιάξατε!

Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα;
Μπορείτε να σταματήσετε τον 
ανεμιστήρα;

 Αλλάξτε την κατασκευή του ανεμιστήρα.

Μπορείς να αλλάξεις τους έλικες;
Μπορείτε να σταματήσετε τον 
ανεμιστήρα;

 Ζωγράφισε το μοντέλο σου στη σελίδα 30.

 Μοιράσου ότι έκανες με την ομάδα.

Εξήγησε πως μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις τα 

παραπάνω μπλοκ για να 
αλλάξεις το κώδικα που 

έφτιαξες.

Μπορείς να 
φτιάξεις το

δικό σου κώδικα 
για τον

ανεμιστήρα;

Μπορείς να
χρησιμοποιήσεις τα
παρακάτω μπλοκ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 
ΜΑΓΙΑΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΚΟΥ
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ

Βρείτε το δικό σας πακέτο Explore.

 Ακολούθησε τις οδηγίες κατασκευής 
στο βιβλιαράκι 2 για την κατασκευή του 
διαδρόμου.

 Γυρίστε το μοχλό ώστε να κινηθεί η πράσινη 
ροδέλα Αυτό δείχνει πως η δύναμη των 
ποδιών μας μπορεί να μετατραπεί σε κίνηση.

Αφήστε το διάδρομο στην άκρη.

 Σκεφτείτε την ερώτηση του Μάρκου και 
γράψτε τις ιδέες σας στο πλαίσιο.

 Σιγουρευτείτε ότι σκέφτεστε σε σχέση με το 
χώρο που ανέλαβε η ομάδα σας.

 Ζωγράφισε το σχέδιό σου στις σελίδες 16 ή 
17.

 Χρησιμοποιήστε τα πρωτότυπα κομμάτια για 
να κατασκευάσετε μια διασκεδαστική λύση.

Μοιραστείτε ότι κάνετε με όλη την ομάδα.

Θέλω και 
εγώ να 

δοκιμάσω

Ο Μάρκος και εγώ
περιμένουμε κάθε μέρα

για το λεωφορείο.
Υπάρχει ένα πάρκο και

ένα άδειο οικόπεδο
κοντά

Αυτοί θα ήταν
διασκεδαστικοί χώροι για 
να παίζουμε! Μπορείς να 

σχεδιάσεις
διαφορετικούς σταθμούς

παιχνιδιού για εμάς,
όπως ο διάδρομος;

Διάδρομος

Μοχλός

Συνάντηση 3 Συνάντηση 6

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΜΑΓΙΑΣ
Χώρος: άδειο 
οικόπεδο

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΜΑΡΚΟΥ
Χώρος: Πάρκο

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Βρείτε το κουτί WeDo 2.0 και τον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

 Ανοίξτε την εφαρμογή WeDo 2.0.

 Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα έναρξης – 
Κινούμενος Δορυφόρος

 Απαντήστε την ερώτηση του Μάρκου στο 
παρακάτω πλαίσιο.

 Αλλάξτε τον κώδικα που δημιουργήσατε!

Μπορείς να γυρίσεις το δορυφόρο για 
10 δευτερόλεπτα;

Μπορείς να κάνεις τον δορυφόρο να 
γυρίσει
Από την άλλη πλευρά;

 Άλλαξε την κατασκευή του κινούμενου 
δορυφόρου

Μπορείς να αλλάξεις το σχήμα του

δορυφόρου;

 Ζωγράφισε το σχέδιο σου στη σελίδα 30.

 Μοιράσου τι έκανες με όλη την ομάδα.

Εξήγησε πως μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις 
αυτά τα μπλοκ για να 

αλλάξεις τον κώδικα που 
δημιούργησες !

Μπορείς να
φτιάξεις το

δικό σου κώδικα
για το δορυφόρο;

Μπορείς να
χρησιμοποιήσεις τα
παρακάτω μπλοκ

Συνάντηση 3 Συνάντηση 6

ΥΠΟΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΚΟΥ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 
ΜΑΓΙΑΣ
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣΒρείτε το δικό σας πακέτο Explore.

 Βρείτε το heart game και τον διάδρομο 
γυμναστικής που έχετε κατασκευάσει ήδη.

 Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες κατασκευής στο 
βιβλιαράκι 2 για να συνδυάσετε το heart game 
και το διάδρομο γυμναστικής .

 Γυρίστε το μοχλό στο διάδρομο γυμναστικής. 
Πώς κινείται η σημαία;

 Σκεφτείτε την ερώτηση του Μάρκου και γράψτε 
τις ιδέες σας στο κουτί.

 Σιγουρευτείτε ότι σκέφτεστε σε σχέση με το 
χώρο που ανέλαβε η ομάδα σας.

 Ζωγράφισε τα σχέδιά σου στις σελίδες 16 ή 17.

 Χρησιμοποιήστε τα πρωτότυπα κομμάτια για να 
δημιουργήσετε μια διασκεδαστική λύση.

 Μοιραστείτε όσα κάνατε με όλη την ομάδα..

Θέλουμε να κάνουμε έναν 
αγώνα δρόμου. Όταν ο 
καρδιακός παλμός μας

αυξάνεται, η σημαία στο heart 
game ανεβαίνει!

Μπορείς να
κατασκευάσεις για 
εμάς ένα μονοπάτι

όπου θα τρέξουμε για 
να ανεβάσουμε τον

καρδιακό μας παλμό;

Συνδυασμένη
κατασκευή

Βεβαιωθείτε ότι το 
μονοπάτι που

κατασκευάσατε είναι 
για τους τροχούς 

της Μάγιας και του 
Μάρκου

Μοχλός

Συνάντηση 7

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΜΑΓΙΑΣ
Χώρος: άδειο οικόπεδο

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΜΑΡΚΟΥ
Χώρος: Πάρκο

Συνάντηση 4

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Βρείτε το σετ WeDo 2.0 και τον 
ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό.

 Ανοίξτε την εφαρμογή WeDo 2.0.

 Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα έναρξης: Spy 
Robot.. 

 Απαντήστε την ερώτηση του Μάρκου στο 
παρακάτω κουτί.

 Δοκιμάστε τον κώδικα που φτιάξατε!  

Μπορείτε να ηχογραφήσετε τον ήχο 
σας?
Μπορείτε να ανιχνεύσετε την κίνηση 
με έναν καινούργιο τρόπο?

 Δοκιμάστε την κατασκευή του spy robot.

Μπορείτε να κάνετε το spy robot να 
κινηθεί?
Μπορείτε να αλλάξετε υο σχήμα?

 Ζωγράφισε το σχέδιό σου στη σελίδα 30.

 Μοιράσου όσα έκανες με την ομάδα.

Εξηγείστε πως μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε
αυτά τα μπλοκ για να
αλλάξετε τον κώδικα
που δημιουργήσατε!

Μπορείς να
φτιάξεις το
δικό σου

κώδικα για το
spy robot;

Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε

τα παρακάτω μπλοκ!

Συνάντηση 7Συνάντηση 4

MARCO’S 
GROUP MAY’S GROUP
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Ζωγραφίστε το σχέδιο σας 
για το άδειο οικόπεδο:

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Ζωγραφίστε το σχέδιό σας 
για το πάρκο εδώ:
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Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε 

αυτά τα μπλοκ για να 
δημιουργήσετε ένα νέο

κώδικα

Βρες το κουτί WeDo 2.0 και τον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

 Κατεβάστε την εφαρμογή WeDo 2.0.

 Χρησιμοποιείστε τα παρακάτω μπλοκ για να 
υψωθεί η σημαία στην κορυφή του heart game.

 Δουλέψτε ως ομάδα για να προγραμματίσετε 
τις λύσεις αυτών των προκλήσεων!

1. Υψώστε την σημαία και 
ξανακατεβάστε την ξανά κάτω.

2. Προσθέστε έναν εορταστικό ήχο όταν 
η σημαία είναι στην κορυφή.

Βρείτε το σετ Explore και το κουτί 
WeDo 2.0.

 Ακολουθήστε τις οδηγίες κατασκευής στο 
βιβλιαράκι 2 για να φτιάξετε την κατασκευή του 
κινητήρα και του εγκεφάλου.

 Βρείτε τη συνδυασμένη κατασκευή του heart 
game και του διαδρόμου γυμναστικής.

 Συνδυάστε την με την κατασκευή του κινητήρα 
και του εγκεφάλου.

Συνάντηση 8 και 9 ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ

Δουλέψτε ως 
ομάδα για να 

ολοκληρώσετε τις 
δραστηριότητες

Συνδυασμένη 
κατασκευή

Κατασκευή 
εγκεφάλου 
και κινητήρα

Μπορεί η ομάδα σας 
να προγραμματίσει το
συνδυασμένο μοντέλο;

Μπορεί η ομάδα σας 
να προσθέσει κινητήρα 

στην συνδυασμένη 
κατασκευή;

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Βρες το σετ Explore, τη συνδυασμένη
κατασκευή, το κουτί WeDo 2.0 και τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

 Σκεφτείτε γύρω από τις ερωτήσεις..

 Κατεβάστε ιδέες για κάθε ερώτηση..

 Δείτε παρακάτω τη λίστα με όσα απαιτούνται..

 Ζωγραφίστε το σχέδιο σας για την πορεία 
εμποδίων στις σελίδες 20-21.Ονομάστε όλα 
τα απαιτούμενα μέρη και τη θέση της πορείας 
εμποδίων

Θα μπορούσε η 
πορεία εμποδίων να 

κατασκευαστεί
σε ένα από αυτά τα 
μέρη ή και σε όλα;

Μπορείτε να σχεδιάσετε
μια πορεία εμποδίων για 

να παίζουμε και μετά να το 
κατασκευάσετε ως

μοντέλο της ομάδας σας;

Μπορείτε να
συμπεριλάβετε
διασκεδαστικές

δραστηριότητες που να
αυξάνουν τον καρδιακό

μας παλμό ;

Συνάντηση 8 και 9 ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ

Απαιτούμενα μέρη:
 Να είναι 
κατασκευασμένο μόνο 
από στοιχεία LEGO®.

 Συμπεριλάβετε  
ΕΝΑ τμήμα από 
την συνδυασμένη 
κατασκευή.

 Συμπεριλάβετε ΕΝΑ 
τμήμα που κινείται με τη 
χρήση  κινητήρα.

 Χρησιμοποιήστε τον 
προγραμματισμό του 
set We Do 2.0 της LEGO 

Education.

Μοντέλο 
ομάδας Πάρκο Άδειο 

οικόπεδο
Διάλεξε

ένα χώρο
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Ζωγραφίστε το σχέδιό σας για την πορεία 
εμποδίων εδώ:

Πάρκο 
                      

Άδειο 
οικόπεδο

Διαλέξτε 
έναν  χώρο

Λίστα απαιτούμενων τμημάτων:
    Να είναι κατασκευασμένο 

μόνο από στοιχεία 
LEGO®

    Συμπεριλάβετε 
ΕΝΑ τμήμα της 
συνδυασμένης 
κατασκευής

     Συμπεριλάβετε ΕΝΑ 
τμήμα που κινείται με 
κινητήρα

     Χρησιμοποιήστε 
προγραμματισμό του 
We Do 2.0 της LEGO 
Education

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Συνάντηση 10και11 ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ

Αφίσα Ομάδας

Βρες το χαρτόνι και τα 
υλικά για την αφίσα της 
ομάδας.

 Κατεβάστε ιδέες για το 
περιεχόμενο της αφίσας.

 Χρησιμοποιείστε την επόμενη 
σελίδα ως προσχέδιο για την 
αφίσα.

 Δουλέψτε μαζί σαν ομάδα για να 
Δημιουργήσετε την αφίσα σας.

Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε
λέξεις, ζωγραφιές 
και φωτογραφίες 
στην αφίσα σας.

Περιγράψτε το 
ταξίδι της ομάδας 

σας κατά τη 
διάρκεια των 
συναντήσεων

Φτιάξτε μια αφίσα
ως ομάδα για να
μοιραστείτε όσα

μάθατε στο 
PLAYMAKERSSM!

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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Δείτε τις 
Θεμελιώδεις Αξίες 

στη σελ.6
για να πάρετε

ιδέες!

Συνάντηση 10και11 ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ

Γράψτε και ζωγραφίστε τις ιδέες σας για την αφίσα της ομάδας σας:
Παραδείγματα θεμάτων:
• Εξερευνώ
• Μοιράζομαι
• Δημιουργώ

• Θεμελιώδεις 
Αξίες 

• Τεστάρω

• 
• Το ταξίδι της 

ομάδας
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Συνάντηση 12 ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ

Ανεξάρτητα από το πώς
θα γιορτάσετε, το
σημαντικό είναι να

διασκεδάσετε.

Θα μοιραστώ 
όσα 

εξερευνήσαμε.

Θα εξηγήσω τον
κώδικα και πώς

βάλαμε σε κίνηση
το μοντέλο της

ομάδας.

Θα περιγράψω τις 
δραστηριότητες 
των θεμελιωδών 

αξιών που κάναμε.

Θα δείξουμε 
πως η αφίσα μας 
αντικατοπτρίζει 

το ταξίδι της 
ομάδας μας

Θα περιγράψω το
μοντέλο της ομάδας
και το κομμάτι της
πίστας εμποδίων.

Έχει έρθει σχεδόν 
η ώρα για την 

εκδήλωση
Υπάρχουν 

πολλοί τρόποι να 
Μοιραστείτε όσα 

μάθατε

Μπορείτε να πάρετε μέρος 
σε ένα φεστιβάλ FIRST® 
LEGO® League Explore. 

Προσκαλέστε την οικογένειά 
σας και τους φίλους σας σε 
μια ξεχωριστή συνάντηση ή 

showcase.

Βρείτε το ολοκληρωμένο 
μοντέλοκαι την αφίσα της 
ομάδας σας.

 Μιλήστε για το τι θα θέλατε να 
μοιραστεί η ομάδα σας στην 
εκδήλωση!

 Συμπληρώστε την επόμενη 
σελίδα για να προετοιμαστείτε 
για την εκδήλωση.

 Δείτε το φύλλο αξιολόγησης με 
τον προπονητή σας.

Τυπική Δομή Εκδήλωσης

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Συναντήσεις
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• Μπορείτε να περιγράψετε το μοντέλο της ομάδας;
•  Συμπεριλάβατε το διάδρομο γυμναστικής, το 

heart game ή τη συνδυασμένη κατασκευή;

• Ποιο τμήμα της κατασκευής σας λειτουργεί με 
κινητήρα;

•  Πώς προγραμματίσατε αυτό το τμήμα;

• Τι μάθατε για την πρόκληση;
•  Πως χρησιμοποιήσατε τις Θεμελιώδεις Αξίες;

• Τι συμπεριλάβατε στην αφίσα της ομάδας;
• Πώς αυτό παρουσιάζει το ταξίδι της ομάδας;

Συνάντηση 12 ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ

Καταγράψτε τις ιδέες σας για να τις μοιραστείτε στην εκδήλωση:

Ας γιορτάσουμε!
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1. Ανοίξτε την εφαρμογή WeDo 2.0.  
Ίσως υπάρχει εικονίδιο στην κεντρική 

οθόνη ή στο Μενού εκκίνησης.

2. Οδηγίες εάν χρησιμοποιείτε την
εφαρμογή για πρώτη φορά.
Διαφορετικά πατήστε Χ.

3. Διαλέξτε ένα από τα project τάξης
από την κεντρική σελίδα.

4. Διαλέξτε την κατάλληλη 
δραστηριότητα έναρξης που 
αναγράφεται στην περιγραφή 
συνάντησης.

Βρείτε το project σας

Εγχειρίδιο Μηχανικής | Παράρτημα
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Περιγραφή των μπλοκ προγραμματισμού
Μπλοκ ροής

Μπλοκ εκκίνησης

Όταν χρησιμοποιείται, πάντα τοποθετείται στην αρχή
του προγράμματος. Πατήστε το για να ξεκινήσει ο
προγραμματισμός που έχετε γράψει.

Wait For

Χρησιμοποιείστε αυτό το μπλοκ για να πείτε στο πρόγραμμα να 
περιμένει να συμβεί κάτι. Μπορεί να περιμένει για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα ή μέχρι να υπάρξει η εισαγωγή ενός αισθητήρα. 
Αυτό το μπλοκ απαιτεί εισαγωγή δεδομένων για να λειτουργήσει
κατάλληλα.

Μπλοκ επανάληψης

Χρησιμοποιείστε αυτό το μπλοκ για να επαναλάβετε
εντολές. Τα μπλοκ που βρίσκονται μέσα στο μπλοκ
επανάληψης, θα επαναλαμβάνονται. Αυτό το μπλοκ
μπορεί να ονομαστεί και μπλοκ βρόχου. Η επανάληψη
μπορεί να συνεχίζεται για πάντα, για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα ή μέχρι να συμβεί κάτι.

Μπλοκ κίνησης

Μπλοκ κατεύθυνσης κινητήρα

Ρυθμίζει τον κινητήρα για να γυρίσει τον άξονα στην
κατεύθυνση που φαίνεται και ξεκινά τον κινητήρα..
Πατήστε στο μπλοκ για να αλλάξετε γρήγορα την
κατεύθυνση της περιστροφής.

Μπλοκ για την ισχύ του κινητήρα

Ορίζει την ισχύ του κινητήρα σε ένα καθορισμένο
επίπεδο και ξεκινάει τον κινητήρα. Το επίπεδο μπορεί
να οριστεί με εισαγωγή αριθμού από το 0 -10.

Μπλοκ για εκκίνηση του κινητήρα

Ξεκινάει την κίνηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
σε δευτερόλεπτα. Το χρονικό διάστημα μπορεί να
καθοριστεί με εισαγωγή αριθμού, χρησιμοποιώντας ακέραιους ή 
δεκαδικούς αριθμούς.

Μπλοκ για το κλείσιμο του κινητήρα

Σταματάει οποιαδήποτε κίνηση του κινητήρα.

Εισαγωγή αισθητήρων

Αλλαγή απόστασης

Εισάγει την κατάσταση λειτουργίας του αισθητήρα κίνησης 
για “Οποιαδήποτε αλλαγή απόστασης” σε ένα μπλοκ.

Αισθητήρας Απόστασης (καταχώρηση 
τιμής)

Εισάγει την τιμή που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα 
κίνησης (από το 0 έως 10) σε ένα μπλοκ.

Τρέμουλο (Γυροσκόπιο)

Θέτει την κατάσταση “τρέμουλου” σε ένα μπλοκ..

Καμία Κλίση (Γυροσκόπιο)

 Θέτει την κατάσταση «Καμία Κλίση» (ή την κατάσταση 
αισθητήρα σε οριζόντια θέση) σε ένα μπλοκ.

Άλλα μπλοκ και εισαγωγές

Μπλοκ φωτός

Ανάβει το LED φωτάκι του εγκεφάλου σε συγκεκριμένο
χρώμα.Το χρώμα μπορεί να αλλάξει με εισαγωγή
αριθμητικής αξίας από 0-10.

Μπλοκ ήχου

Παίζει ήχο.Ο ήχος επιλέγεται από μια λίστα που έχει το
λογισμικό. Διαλέγετε ήχο χρησιμοποιώντας την εισαγωγή
αριθμού.Χρησιμοποιείστε το 0 για να παίξετε έναν ήχο
που ηχογραφήσατε εσεις.

Φούσκα

Χρησιμοποιείστε τη φούσκα για να εισάγεται σχόλια στον
προγραμματισμό σας.Δεν είναι μπλοκ προγραμματισμού.

Εισαγωγή αριθμού

Εισάγει αριθμητική αξία σε ένα μπλοκ.

Text Input

Εισάγει κείμενο σε ένα μπλοκ.
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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: Exatlon Estados Unidos στο 
κανάλι Telemundo (2019) και BattleFrog League 
Championship στο κανάλι ESPN (2016).

Ο STEM ήρωας μου: Μαθητές από το FIRST® 
LEGO® League που λύνουν πραγματικά προβλήματα 
της κοινότητας τους.

Συμβουλή για τις ομάδες: Εφεύρετε την αλλαγή

που θέλετε να δείτε στον κόσμο!

Javion Mosley
Μηχανολόγος μηχανικός

Πού δουλεύω: Rockwell Automation

Η σύνδεσή μου με τη FIRST: Μέντορας στην 
ομάδα Riverside Robotigers 2830 μέντορας στην 
ομάδα, FIRST alumni

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

My STEM superhero: 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 που επενδύεται 
για το μέλλον σας, καθώς τα βήματα που κάνετε 
σήμερα επηρεάζουν θετικά το μέλλον σας.

Σύνδεση με τον επαγγελματικό τομέα
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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: Ο περισσότερος από τον 
ελεύθερο χρόνο μου αφιερώνεται 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: BBill Nye, επειδή συνδυάζει 
την αγάπη του για τη διασκέδαση με την αγάπη του για 
τη μηχανική και τη διδασκαλία. Μου έδειξε ότι μπορεί 
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 αγαπημένη εκδοχή του εαυτού 
σου; Μην αφήσεις άλλους ανθρώπους να σου πουν 
ποιος να είσαι και τι μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις. 
Μην αποκλείεις τον εαυτό σου από το να δοκιμάσει 
κάτι καινούργιο. Στη χειρότερη περίπτωση θα έχεις 
καινούργια ιστορία να μοιραστείς.

Pedro Alejandro Yang
Μάνατζερ

Πού δουλεύω:LEGO® Education

Η σύνδεσή μου με τη FIRST:Δουλεύω για τις 
ομάδες των διαγωνισμών της LEGO Education, και 
είμαι στρατηγικός συνεργάτης της FIRST.

Fun facts για εμένα:Έπαιξα μπάτμιντον στους 
ολυμπιακούς αγώνες το καλοκαίρι 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 FIRST 
LEGO League ως Gracious Professionalism®.

Συμβουλή για τις ομάδες:Το παν δεν είναι η νίκη, 
αλλά οι γνώσεις και οι φίλοι που αποκτάς κατά τη 
διάρκεια.
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Ζωγράφισε τα σχέδιά σου εδώ:
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May and Marco have great ideas 
for games and activities, wherever 
they go.

Can you help us create
new, fun ways for everyone 
to get moving?

There are lots 
of places where 
people are not 
active.

May and Marco don’t like to stay 
still – and that’s a good thing!

Στη Μάγια και στο Μάρκο δεν
αρέσει να μην είναι δραστήριοι –και αυτό είναι 
καλό!

Όνομα: Όνομα Ομάδας:

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. 
FIRST® is a registered trademark of For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST). 

LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. 
FIRST® LEGO® League and PLAYMAKERSSM are jointly held trademarks of FIRST and the LEGO Group.   

©2020 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. 20082002 V1

Υπάρχουν πολλοί 
χώροι
στους οποίους οι 
άνθρωποι
δεν είναι 
δραστήριοι.

Η Μάγια και ο Μάρκος έχουν
υπέροχες ιδέες για παιχνίδια, όπου και αν πανε

Μπορείς 
να μας βοηθήσεις να δημιουργήσουμε 
νέους, διασκεδαστικούς τρόπους για να 
είναι όλοι δραστήριοι;
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