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Βασικά στοιχεία οδηγού

Πως να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό.
Οι 12 συνεδρίες που περιγράφονται δίνουν στην 
ομάδα σας μια καθοδηγούμενη εμπειρία στο FIRST® 
LEGO® League Explore. Προγραμματίστε την κάθε 
συνεδρία να διαρκεί 60 λεπτά,ή προσαρμόστε ώστε 
να ικανοποιήσετε τις δικές σας ανάγκες υλοποίησης. 
Ο ρόλος σας σε κάθε συνεδρία είναι να εισάγετε και 
να διευκολύνετε τις δραστηριότητες και την 
λειτουργία της ομάδας.

Εργασία σε υποομάδες και ως ομάδα
Για τις περισσότερες συνεδρίες, η ομάδα χωρίζεται 
σε δύο υποομάδες, της Μάγιας και του Μάρκου. 
Ολόκληρη η ομάδα θα συνεργαστεί για να 
κατασκευάσει το μοντέλο και την αφίσα της.  

Εάν εργάζεστε με περισσότερες από μια ομάδες 
ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα υλικά 
που αναφέρονται στη σελίδα 4 για ΚΑΘΕ ομάδα. 
Μία ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερους από 6 
μαθητές. Ανατρέξτε στη σελίδα 7 για συμβουλές 
διαχείρισης.

Διαθέσιμες πηγές 
Η χώρα σας μπορεί να έχει έναν συγκεκριμένο 
ιστότοπο FIRST LEGO League, τον οποίο μπορείτε 
να βρείτε μεταβαίνοντας στο irstlegoleague.org και 
κάνοντας κλικ στην περιοχή σας στον παγκόσμιο 
χάρτη. Για να βρείτε διαθέσιμους πηγές, 
επισκεφθείτε το irstinspires.org. Εγγραφείτε για 
email blasts, νέα και blogs από τη FIRST και 
ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Resources

Υποστήριξη LEGO education.lego.com/en-us/support 
Phone: (800) 422-5346

Κύριες Ιστοσελίδες firstlegoleague.org/
firstinspires.org/robotics/fll

Πηγές ομάδων firstinspires.org/resource-library/fll/explore/team-management-resources

Ερωτήσεις γενικής 
υποστήριξης fllexplore@firstinspires.org

Ισότητα, 
Πολυπολιτισμικότητα, 
Συμπερίληψη

firstinspires.org/about/diversityinclusion

Προστασία νέων firstinspires.org/resource-library/youth-protection-policy

Κοινότητα εκπαιδευτών 
LEGO Education community.lego.education.com

Εισαγωγή



16 Engineering Notebook  I  Sessions

Draw your empty lot designs here:
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Welcome!

Team Members:

May’s Group

Marco’s Group

1.

2.

3.

1.

2.

3.

We are your guides to PLAYMAKERSSM.

Sometimes, you will work as a team and 

sometimes in two different groups.

Write down who will be in May’s Group and who 

will be in Marco’s Group.

I’m May!

I’m Marco!

I’m Max! 
Come on! 

Let’s go!
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 Τι χρειάζεται η ομάδα ;

Κάθε ομάδα θα παραλάβει ένα πακέτο  PLAYMAKERS℠ Explore. Αφήστε τα κομμάτια LEGO στα πλαστικά 
σακουλάκια τους μέχρι τη συνάντηση στην οποία θα τα χρειαστείτε. 

Heart Game Ηλεκτρικός 
διάδρομος

Σύνδεση 
κινητήρα και 
εγκεφάλου

Κομμάτια πρωτότυπης κατασκευής 

Σακουλάκι 1 2 3 4

Βιβλιαράκι 1 2 2 -

Κατασκευή 
Συνάντησης

Υποομάδα της 
Μαγιας: 2
Υποομάδα του 
Μάρκου: 5

Υποομάδα της 
Μαγιας: 3
Υποομάδα του 
Μάρκου: 6

Team: 8 • Χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων 2-7 για τη δημιουργία 
λύσεων στις σχεδιαστικές προκλήσεις.

• Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει αυτά 
τα στοιχεία (μαζί με ένα μέρος 
του συνδυασμένου build) για να 
δημιουργήσει το μοντέλο της στις 
Συναντήσεις 8-9.

•  Περιλαμβάνονται έξι βάσεις. Αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
δημιουργήσει κάθε μαθητής ατομικά 
τις δικές του ιδέες ή μπορούν να 
συνδυαστούν για τη δημιουργία μιας 
κοινής κατασκευής.

LEGO® Education WeDo 2.0 Set Ηλεκτρονικές συσκευές

Η ομάδα σας θα χρειαστεί μια συσκευή συμβατή 
με Bluetooth, όπως φορητό υπολογιστή, tablet ή 
σταθερό υπολογιστή. Για να δείτε τις απαιτήσεις 
συστήματος και να κατεβάσετε λογισμικό, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση legoeducation.com/
downloads.

Υλικά για την αφίσα της ομάδας 

Κάθε ομάδα θα χρειαστεί ένα μεγάλο χαρτόνι 
και διάφορα υλικά και είδη χειροτεχνίας για να 
δημιουργήσει την αφίσα της στις συναντήσεις 10 -11. 
.

PLAYMAKERSSM Explore Set



16 Engineering Notebook  I  Sessions

Draw your empty lot designs here:
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Draw your park 
 designs here:
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Draw your obstacle course design here:

Use these two pages for your drawing. Label the required parts of your team model.

Required Parts checklist:

 Be made of only  

LEGO® elements.

 Include ONE part of  

the combined build.

 Have ONE motorized 

part.

 Use LEGO Education 

WeDo 2.0 coding.

Explore the Challenge

Learn About Core Values

EX
PL

ORE CREATE

T EST

S
H

A

R E

EX
PL

ORE CREATE

T EST

S
H

A

R E

as You Go Through the Sessi
onsExplore, Create, Test, and Share 

Create Team Model

Celebrate at an Event
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Team Journey
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Programming Block Descriptions

Flow Blocks

Start Block

When used, always place at the beginning of a program 
string. Press on it to start the program string you have 
written.

Wait For

Use this block to tell the program to wait for something to 
happen. It can wait for a set amount of time or for input from 
a sensor. This block always requires input in order to work 
properly.

Repeat Block

Use this block to repeat actions. Blocks placed inside the 
Repeat Block will be looped. This can also be called the 
Loop Block. The loop can be repeated forever, for a certain 
amount of time, or until something happens.

Motor Blocks

Motor This Way Block

Sets the motor to turn the axle in the direction shown and 
starts the motor.
Tap on the block to quickly change the direction of the 
rotation.

Motor Power Block

Sets the motor power to the specified level and starts the 
motor. The level can be set with a numeric input from 0 to 
10.

Motor On For Block

Starts the motor for a chosen amount of time specified in 
seconds. The amount of time can be set with a numeric 
input, using whole or decimal numbers.

Motor Off Block

Stops any movement of the motor.

Sensors Inputs

Any Distance Change

Inputs the Motion Sensor mode “Any Distance Change” to 
a block.

Distance Sensor Input

Inputs the value detected by the Motion Sensor (from 0 to 
10) to a block. 

Shake

Inputs the Tilt Sensor mode “Shake” to a block.

Motor Off Block

Stops any movement of the motor.

Other Blocks and Inputs

Light Block

Lights up the LED on the Smarthub in a specific color. The 
color can be changed with a numeric input between 0 and 
10.

Play Sound

Plays a sound. The sound is chosen from a list available 
within the software. You can choose a sound using a 
numeric input. Choose sound number 0 to play a sound that 
you have recorded yourself.

Bubble

Use the bubble to insert comments into your program. This 
is not a programming block.

Number Input

Inputs a numeric value to a block.

Text Input

Inputs a text value to a block.

Can you help them 

create new, fun ways 

for everyone to get 

moving?

Explore the Challenge

Learn About Core Values

EX
PL

ORE
CREATE

TESTS
H

A R E

EX
PL

ORE
CREATE

TESTS
H

A R E

as You Go Through the Sessi
ons

Explore, Create, Test, and Share
 

Create Team Model

Celebrate at an Event
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Your ideas could help change your  

community – and even the world!

Challenge Story
They noticed there are lots 

of places where people are 

not active.

Moving keeps 

them both 

healthy and 

strong!

May and 
Marco 
have great 

ideas for 
games and 

activities, 

wherever 
they go.

May and Marco don’t like 

to stay still – and that’s a 

good thing!

Engineering Notebook  I  Getting Started6

DISCOVERY

INNOVATION

IMPACT

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 respect each other and embrace our 
differences.

We are stronger when we work together.

We enjoy and celebrate what we do!

Draw an 
example of each 

Core Value!

Have lots of FUN 
as you develop 

new skills and work 
together.

Use the Core 
Values to guide 

your team through 
your journey.

Core Values

PLAYMAKERSSM 7

Inspiration Toolkit

Can you use these   

real-life photos from different 

places as inspiration for 

what you build?
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1. Open the WeDo 2.0 app. The app 
might be an icon on the main screen 
or in the Start menu.

2. Follow the Introduction directions if 
this is your first time using the app. 
Otherwise, click the X.

3. Select Classroom Projects from the 
main page.

4. Choose the appropriate Getting 
Started project listed in your session.

Find Your Projects

PLAYMAKERSSM 29

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.

PLAYMAKERSSM 3

Welcome!

Team Members:

May’s Group

Marco’s Group

1.

2.

3.

1.

2.

3.

We are your guides to PLAYMAKERSSM.

Sometimes, you will work as a team and 

sometimes in two different groups.

Write down who will be in May’s Group and who 

will be in Marco’s Group.

I’m May!

I’m Marco!

I’m Max! 
Come on! 

Let’s go!
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Επεξήγηση του Εγχειριδίου Μηχανικής

Διαβάστε το εγχειρίδιο μηχανικής πολύ προσεκτικά. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να έχει ένα. Περιέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται η ομάδα και την καθοδηγεί στις συναντήσεις της. Οι συμβουλές από τον 
οδηγό συναντήσεων θα σας κατευθύνουν στο πώς να συντονίσετε κάθε συνάντηση. 

Αρχικές σελίδες 
• Καλωσόρισμα.

• Το ταξίδι της ομάδας.

• Η ιστορία της πρόκλησης.

• Θεμελιώδεις αξίες.

• Εργαλειοθήκη ιδεών. 

Πρόσθετες σελίδες 
•  Χώρος σχεδίασης

• Χώρος σχεδίασης πάρκου 

• Χώρος σχεδίασης στίβου 
εμποδίων. 

• Βρες το πρότζεκτ σου.

• Περιγραφή των μπλοκ 
προγραμματισμού.Σύνδεση με 
επαγγελματίες.
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Πρόγραμμα συναντήσεων 

Εισαγωγή 
(10 λεπτά )    

Δραστηριότητες ομάδας  και υποομάδων 
(35 λεπτά)

Share and Clean Up 
(15 minutes)

Συνάντηση 1  Ας ανακαλύψουμε
Όλη η ομάδα: 
Εξερεύνηση 
πρόκλησης

Όλη η ομάδα: 
Κατασκευή 
μοντέλων

Μοιράσου 

Συνάντηση 2 Ο προπονητής 
λέει!

Υποομάδα της 
Μάγιας: Heart 

game

Υποομάδα 
του Μάρκου: 
Ανεμιστήρας

Μοιράσου 

Συνάντηση 3 Περπάτα και δες
Υποομάδα της 

Μάγιας: Διάδρομος 
γυμναστικής

Υποομάδα του 
Μάρκου: Κινούμενος 

δορυφόρος
Μοιράσου 

Συνάντηση 4 Παντομίμα!
Υποομάδα της 

Μάγιας: Συνδυασμός 
μοντέλων

Υποομάδα του 
Μάρκου: Robot 

κατάσκοπος
Μοιράσου 

Συνάντηση 5 Άνθρωπος ρομπότ
Υποομάδα 
της Μάγιας: 
Ανεμιστήρας

Υποομάδα του 
Μάρκου:

Heart Game
Μοιράσου 

Συνάντηση 6 Ας χορέψουμε
Υποομάδα της 

Μάγιας: Κινούμενος 
δορυφόρος

Υποομάδα του 
Μάρκου: Διάδρομος 

γυμναστικής
Μοιράσου 

Συνάντηση 7 Παιδί ρομπότ
Υποομάδα της 
Μάγιας: Robot 
κατάσκοπος

Υποομάδα του 
Μάρκου: Συνδυασμός 

μοντέλων
Μοιράσου 

Συνάντηση 8 Δημιουργήστε 
αντίκτυπο

Όλη η ομάδα: 
προγραμματισμός 

μοντέλου

Όλη η ομάδα: 
Σύνδεση κινητήρα 

και εγκεφάλου
Μοιράσου 

Συνάντηση 9 Ας καινοτομήσουμε
Όλη η ομάδα: 

Κατασκευή 
μοντέλου ομάδας

Όλη η ομάδα: 
Προγραμματισμός 
μοντέλου ομάδας 

Μοιράσου 

Συνάντηση 10 Δεν αποκλείουμε 
κανέναν

Όλη η ομάδα: 
Δημιουργία πλάνου 

αφίσας

Όλη η ομάδα: 
Σχεδιασμός αφίσας Μοιράσου 

Συνάντηση 11 Πάμε ομάδα!
Όλη η ομάδα: 

Κατασκευή αφίσας
Όλη η ομάδα: 
Ολοκλήρωση 

αφίσας
Μοιράσου 

Συνάντηση 12 Ας διασκεδάσουμε
Όλη η ομάδα: 

Προετοιμασία για 
παρουσίαση

Όλη η ομάδα: 
Έτοιμη για την 

εκδήλωση
Μοιράσου 
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Γενικές Συμβουλές Διαχείρισης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

• Προσδιορίστε το χρονοδιάγραμμά σας. Πόσο 
συχνές θα είναι οι  συναντήσεις σας και για πόσο 
χρόνο; Πόσες συναντήσεις θα έχετε πριν από την 
επίσημη εκδήλωσή σας; 

•  Ορίστε κανόνες ομάδες, διαδικασίες και 
συμπεριφορές για τις συναντήσεις σας.

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

• Γιορτάστε τις αποτυχίες και κάθε επιτυχία, 
ανεξάρτητα από το πόσο μικρές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

• Όταν η ομάδα δουλεύει με το πακέτο Explore, 
μπορείτε να μοιράσετε στα παιδιά αυτούς τους 
ρόλους: 

• Εντοπιστής κομματιών LEGO 
• Κατασκευαστής
• Ελεγκτής 

• Όταν η ομάδα δουλεύει με το κιτ WeDo 2.0, θα 
μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους 
ρόλους:

• Εντοπιστής κομματιών LEGO 
• Κατασκευαστής
• Προγραμματιστής 

• Δώστε επιπλέον χαρτί σχεδίασης ή μιλιμετρέ στην 
ομάδα για να γράψει και να σχεδιάσει τις ιδέες της. 

• Μπορείτε να φωτοτυπήσετε τις σελίδες που 
προβλέπονται για τη σχεδίαση του κενού οικοπέδου 
και του πάρκου, που υπάρχουν στο Εγχειρίδιο 
Μηχανικής, και να τις δώσετε στις ομάδες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

• Εάν συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα με μια 
τάξη μαθητών, χωρίστε τους σε ομάδες τεσσάρων 
ατόμων.

• Εάν οι συναντήσεις σας γίνονται κατά τη διάρκεια 
της σχολικής ημέρας, προσαρμόστε τις έτσι, ώστε 
να ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

• Αριθμήστε και ονομάστε τα πακέτα LEGO®. Δώστε 
σε κάθε ομάδα ένα συγκεκριμένο κιτ για όσο διαρκεί 
η προετοιμασία.

• Ζητήστε από τις ομάδες να ονομάσουν τα 
Smarthubs τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ταινία για να τα αναγνωρίζουν. 

• Εάν δεν στέλνετε όλες τις ομάδες σας σε μια 
επίσημη εκδήλωση, ανατρέξτε στον Οδηγό του 
Φεστιβάλ Class Pack για το πώς να οργανώσετε τη 
δική σας εκδήλωση για τις ομάδες σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Κομμάτια LEGO 
Τοποθετήστε επιπλέον κομμάτια ή κομμάτια που 
βρίσκετε σε ένα κουτί. Ζητήστε από παιδιά που έχουν 
χάσει κομμάτια να τα αναζητήσουν στο κουτί.

• Περιμένετε μέχρι να φύγει η ομάδα σας και μετά 
ελέγξτε το LEGO κιτ.

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

• Χρησιμοποιήστε πλαστικές σακούλες για να 
αποθηκεύσετε τυχόν ατελείς κατασκευές και τα 
κομμάτια τους.

• Ορίστε ένα χώρο αποθήκευσης για την κατασκευή 
της ομάδας και το κουτί WeDo 2.0.
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 Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια συσκευή με δυνατότητα 

Bluetooth και έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή 

WeDo 2.0 ή το λογισμικό.

 Ανοίξτε το κουτί WeDo 2.0 και ταξινομήστε τα 

στοιχεία LEGO® στην κασετίνα. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εγκέφαλος έχει μπαταρίες.

  Εξοικειωθείτε με τα περιεχόμενα του πακέτου 

Explore. Όταν φτάσετε στις συναντήσεις 2-7, 

θα δείτε ότι κάθε ομάδα χρειάζεται ένα ειδικά 

αριθμημένο σακουλάκι και βιβλιαράκι οδηγιών.

 Διαβάστε το Εγχειρίδιο Μηχανικής και αυτόν τον 

οδηγό για να κατανοήσετε τα υλικά.

 Εξερευνήστε τις θεμελιώδεις αξίες της FIRST. 

Αυτές αποτελούν την βάση για την ομάδα σας.

 Παρακολουθήστε το βίντεο FIRST LEGO League 

Explore Season Launch και άλλα βίντεο στο 

κανάλι FIRST LEGO League στο YouTube.

 Σκεφτείτε ενήλικες που θα μπορούσαν να 

επισκεφθούν την ομάδα και να μιλήσουν για το 

θέμα, ως ειδικοί.

 Σκεφτείτε μέρη στην κοινότητά σας τα οποία θα 

μπορούσατε να επισκεφτείτε ως ομάδα. Αυτό 

θα βοηθήσει την ομάδα να σκεφτεί λύση την 

αποστολή της αλλαγής χώρων έτσι ώστε όλοι να 

μπορούν να είναι πιο δραστήριοι σε αυτούς.

Λίστα ελέγχου πριν από τις συναντήσεις

Είστε νέοι στην κατασκευή και τον 
προγραμματισμό;
Εάν η ομάδα είναι καινούργια στη χρήση του σετ WeDo 
2.0, θα ήταν χρήσιμο να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να 
εξοικειωθεί με την κατασκευή και τον προγραμματισμό 
χρησιμοποιώντας το κιτ. Ακολουθούν προτεινόμενες 
δραστηριότητες που η ομάδα θα μπορούσε να 
ολοκληρώσει πριν ξεκινήσει τις συναντήσεις:

1. Introduction
2. Getting Started Project: Glowing Snail
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Find the prototyping pieces and baseplates from the Explore set.
 List different ways you like to play and get your body moving.

Where do you like to play and be active?
What games do you like to play?

 Pick your favorite activity and draw a picture of yourself doing it. Show where you are.
 Draw how you would build a LEGO® design of this activity.

 Build a design of your drawing on your own baseplate.

 Share your drawing and what you built with your team.

Getting moving helps your heart get healthy 
and strong!

When you get 
moving, your heart 

rate goes up.

I like to run at 
the dog park!

Session 1 WHOLE TEAM

THIS IS ME:

PLAYMAKERSSM 9

Draw your 
design above!

Write your 
ideas above.

Session 1 WHOLE TEAM

PLAYMAKERSSM 21

These Introduction activities incorporate the FIRST® Core Values.

Introduction Activities

Let’s Discover
• Read the definition for discovery to the team.• Talk about what discovery is. Have the team 
provide examples of this Core Value.• Lead a discussion on ways your team could 

learn new skills and ideas.• Have each student draw a picture that shows 
an example of discovery on the Core Values 
page in their Engineering Notebook.

Let’s Innovate
• Read the definition for innovation to the team.• Talk about what innovation is. Have the team 
provide examples of this Core Value.• Lead a discussion on ways your team has been 

innovative.
• Have each student draw a picture that shows 
an example of innovation on the Core Values 
page in their Engineering Notebook.

Have an Impact
• Read the definition for impact to the team.• Talk about what impact is. Have the team 
provide examples of this Core Value.• Lead a discussion on ways your team can have 

an impact on others and their community.• Have each student draw a picture that shows 
an example of impact on the Core Values page 
in their Engineering Notebook.
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Αποτελέσματα
• Όλοι οι μαθητές της ομάδας θα είναι ικανοί να 

απαριθμούν τις αγαπημένες τους δραστηριότητες 
στις οποίες μετακινούνται και παίζουν και 
σχεδιάζουν μια εικόνα του εαυτού τους να κάνει αυτή 
τη δραστηριότητα.

• Όλοι οι μαθητές της ομάδας θα είναι ικανοί να 
σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα μοντέλο 
LEGO® της αγαπημένης τους δραστηριότητας στην 
ατομική τους βάση.

2. Υπάρχουν έξι βάσεις 
στο πακέτο Explore. 
Δώστε μία σε κάθε 
μαθητή.

3. Εισάγετε τα κομμάτια 
LEGO (Σακουλάκι 4) 
στην ομάδα. Θα τα 
χρησιμοποιήσουν για 
να δημιουργήσουν τα 
πρωτότυπα μοντέλα 
τους. ΜΗΝ ανοίγετε 
άλλα σακουλάκια.

4. Δώστε επιπλέον 
πρόχειρα χαρτιά αν 
χρειαστεί στα παιδιά 
για να σχεδιάσουν και 
να γράψουν τις ιδέες 
της ομάδας.

Συνάντηση 1
1. Εισαγωγή:
Συνάντηση 1: Ας 
ανακαλύψουμε 
Λεπτομέρειες για καθεμία από 
τις δραστηριότητες εισαγωγής 
παρέχονται στις σελίδες 21-24.

4

2

1

3

Ερωτήσεις καθοδήγησης 
• Πώς βοηθά η αγαπημένη σας δραστηριότητα να 

αυξηθεί ο  καρδιακός σας παλμός; 

• Σε ποιο χώρο παίζετε την αγαπημένη σας 
δραστηριότητα;

Οδηγίες τακτοποίησης 
• Τα μοντέλα LEGO που κατασκευάστηκαν 

πρέπει να διαχωριστούν. Τα κομμάτια θα 
μπορούσαν να τοποθετηθούν στο κουτί του 
Explore ή σε ένα δοχείο με την ένδειξη “κομμάτια 
πρωτότυπων κατασκευών”.

Sessions
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THOUGHTS AND IDEASFind your Explore set.

 Follow the build instructions in Book 1 to make the heart game.
 Turn the crank. Watch what happens to the flag!

 Think about Marco’s question and write your ideas in the box.
 Be sure to think about your group’s listed place.

 Draw your design on page 16 or 17.
 Use your prototyping pieces to build a fun solution.

 Share what you did with the team.

Marco and I want to race! When our heart rates go up, the flag goes up! 

Can you build a game that we can both play that will raise our heart rate?

Session 2 Session 5

MAY’S GROUPPlace: Empty Lot MARCO’S GROUPPlace: Park

Heart Game

I want to play 
the game too!

10 Οδηγός Συναντήσεων Ομάδας| Συναντήσεις

Αποτελέσματα 
• Η υποομάδα θα είναι σε θέση να χτίσει το heart 

game. Θα είναι ικανή να δημιουργήσει μια λύση 
ενός παιχνιδιού για τη Μάγια και τον Μάρκο που θα 
αυξήσει τον καρδιακό τους παλμό.

• Η υποομάδα θα είναι ικανή να κατασκευάσει 
τον ανεμιστήρα και να τον προγραμματίσει. Θα 
μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο κώδικα με τα 
μπλοκ προγραμματισμού και να προσαρμόσει το 
σχεδιασμό του ανεμιστήρα .

1. Η υποομάδα 
θα χρειαστεί το 
βιβλιαράκι 1 και το 
σακουλάκι 1 που 
βρίσκονται στο πακέτο 
Explore

2. Σε κάθε ομάδα δίνεται 
ένα μέρος για να 
χρησιμοποιηθεί ως 
τοποθεσία για τη λύση 
τους στην ερώτηση 
του Μάρκου.

3. Θα μπορούσατε να 
δώσετε επιπλέον 
πρόχειρα χαρτιά 
ή αντίγραφα των 
σελίδων σχεδίασης 
για να χρησιμοποιήσει 
η ομάδα εάν χρειαστεί.

4. Δίνεται μια ολόκληρη 
σελίδα χώρου 
σχεδίασης τόσο για 
το κενό οικόπεδο όσο 
και για το πάρκο για 
να χρησιμοποιηθεί σε 
πολλές συναντήσεις.

5. Μόνο το σακουλάκι 
4 πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη 
δημιουργία της λύσης 
στην ερώτηση του 
Μάρκου.

Κατευθυντήριες ερωτήσεις 
• Πώς θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα 

διασκεδαστικό παιχνίδι για να κάνετε τους 
ανθρώπους της κοινότητάς σας πιο δραστήριους;

• Ποια λύση κατασκευάσατε για να απαντήσετε στην 

ερώτηση του Μάρκου;

• Τι θέλετε να κάνει το μοντέλο με τον κώδικα που 
φτιάξατε;

• Πώς αλλάξατε το σχεδιασμό του ανεμιστήρα;

Εισαγωγή :
Συνάντηση 2: Ο 
προπονητής λέει! 
Συνάντηση 5: 
Ανθρώπινο Ρομπότ

1

2

3

5
4

Συνάντηση 2 και 5
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Find your WeDo 2.0 set and device.
 Open the WeDo 2.0 app.
 Complete the Getting Started project: Cooling Fan.
 Answer Max’s question in the box below.
 Change the code you created!

Can you increase the fan speed?Can you stop the fan?
 Change the build of the cooling fan.

Can you change the blades?Make the fan taller?
 Draw your design on page 30.
 Share what you did with the team.

Explain how you 
could use these 

blocks to change 
the code you 

created!

Can you make 
your own code for 
the cooling fan?

You could use the 
blocks below!

Session 2 Session 5

MARCO’S 
GROUP MAY’S GROUP

PLAYMAKERSSM 11

Παρουσίαση
• Συγκεντρώστε την ομάδα σας για να μοιραστείτε τι 

κάνατε στη συνάντηση. 

• Ζητήστε από την μια υποομάδα να δείξει τις 
δεξιότητες προγραμματισμού που έμαθε. Ζητήστε 
τους να εξηγήσουν πώς άλλαξαν τον κώδικα και το 

σχεδιασμό του ανεμιστήρα.

• Ζητήστε από την άλλη υποομάδα να δείξει 
πώς λειτουργεί το heart game. Ζητήστε τους να 
εξηγήσουν τα σχέδια και τις λύσεις τους για την 
πρόκληση που τους παρουσίασε ο Μάρκος.

2

3

4

1

1. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε κατεβάσει την 
εφαρμογή WeDo 2.0 
στη συσκευή που θα 
χρησιμοποιήσετε πριν 
από τη συνάντηση..

2. Οι οδηγίες για την 
πρόσβαση στη 
δραστηριότητα 
έναρξης βρίσκονται 
στη σελίδα 26 
στο Εγχειρίδιο 
Μηχανικής..

3. Εάν μια ομάδα δεν 
έχει αρκετό χρόνο, 
θα μπορούσε να 
ολοκληρώσει μόνο 
τη δραστηριότητα 
έναρξης.

4. Δημιουργήστε την 
ομάδα στη συνήθεια 
να ταξινομεί τα 
στοιχεία WeDo 
2.0 πίσω στο κουτί 
στο τέλος κάθε 
συνάντησης.

5. Τα μπλοκ 
προγραμματισμού 
τοποθετούνται 
σκόπιμα με 
λανθασμένη 
ακολουθία. Ένα 
παράδειγμα λύσης 
παρέχεται εδώ.

5 Sample Solution

Οδηγίες τακτοποίησης
• Ο ανεμιστήρας πρέπει να αποσυναρμολογηθεί 

και τα κομμάτια LEGO® να επιστραφούν στο κουτί 
WeDo 2.0.

• Το heart game θα πρέπει να παραμείνει 
συναρμολογημένο για τη Συνάντηση 4 (Ομάδα 

Μάγιας) και τη Συνάντηση 7 (Ομάδα Μάρκου) για να 
συνδυαστεί με τον διάδρομο γυμναστικής.

• Η λύση που δημιουργήθηκε με τα πρωτότυπα 
κομμάτια πρέπει να διαχωριστεί και αυτά να 
αποθηκευτούν.
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THOUGHTS AND IDEASFind your Explore set.

 Follow the build instructions in Book 2 to make the treadmill.
 Turn the crank to move the green roller. This shows how our leg power can be changed into motion.

 Set the treadmill aside.
 Think about Marco’s question and write your ideas in the box.
 Be sure to think about your group’s listed place.

 Draw your design on page 16 or 17.
 Use your prototyping pieces to build a fun solution.

 Share what you did with the team.

I want to 
have a go!

Marco and I wait for the bus each day. There’s a park and an empty lot right by it.

These could be fun places to play! Can you design different play stations like the treadmill for us?

Treadmill

Crank

Session 3 Session 6

MAY’S GROUPPlace: Empty Lot MARCO’S GROUPPlace: Park
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Αποτελέσματα
• Η υποομάδα θα είναι σε θέση να κατασκευάσει 

τον διάδρομο γυμναστικής. Θα είναι ικανή να 
δημιουργήσει μια λύση για διαφορετικούς σταθμούς 
παιχνιδιού για τη Μάγια και τον Μάρκο..

• Η υποομάδα θα κατασκευάσει και θα 
προγραμματίσει τον κινούμενο δορυφόρο. Θα είναι 
σε θέση να δημιουργήσει έναν νέο κώδικα με τα 
μπλοκ προγραμματισμού και να προσαρμόσει τον 
σχεδιασμό του κινούμενου δορυφόρου.

1. Η υποομάδα 
θα χρειαστεί το 
βιβλιαράκι 2 και το 
σακουλάκι 2 που 
βρίσκονται στο πακέτο 
Explore.

2. Θα μπορούσατε να 
δώσετε παραδείγματα 
διαφορετικών χώρων 
δραστηριότητας, 
όπως το γυμναστήριο, 
το πάρκο ή η παιδική 
χαρά.

3. Η Εργαλειοθήκη 
Έμπνευσης, 
στη σελίδα 7 
του Εγχειριδίου 
Μηχανικής, είναι μία 
εξαιρετική πηγή για 
παραδείγματα από 
την πραγματική ζωή 
και ιδέες.

4. Χρησιμοποιήστε τα 
πρωτότυπα κομμάτια 
για να δημιουργήσετε 
μία λύση στην 
ερώτηση που σας 
έκανε ο Μάρκος.

Ερωτήσεις Καθοδήγησης
• Συγκρίνετε το μοντέλο διαδρόμου γυμναστικής 

που κατασκευάσατε με έναν πραγματικό διάδρομο 
γυμναστικής.

• Πώς απαντά η λύση σας στην ερώτηση που έκανε ο 
Μάρκος;

• Τι θέλετε να κάνει το μοντέλο με τον κώδικα που 
φτιάξατε;

• Πώς αλλάξατε το σχεδιασμό του κινούμενου 
δορυφόρου;

Εισαγωγή:
Συνάντηση 3: περπάτα 
και δες

 Συνάντηση 6: Ας 
χορέψουμε

1

2

3

4

Συναντήσεις 3 και 6
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Find your WeDo 2.0 set and device.
 Open the WeDo 2.0 app.
 Complete the Getting Started project:  Moving Satellite.
 Answer Max’s question in the box below.
 Change the code you created! 

Can you turn the satellite for 10 seconds?
Can you turn the satellite the other way?

 Change the build of the moving satellite.
Can you change the satellite shape?Make it bigger?

 Draw your design on page 30.
 Share what you did with the team.

Explain how you 
could use these blocks to change the code you created!

Can you make 
your own code for 

the satellite?

You could use the 
blocks below!

Session 3 Session 6

MARCO’S 
GROUP MAY’S GROUP
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Παρουσίαση
• Συγκεντρώστε την ομάδα σας για να μοιραστείτε τι 

κάνατε στη συνάντηση.  

• Ζητήστε από την μια υποομάδα να δείξει τις 
δεξιότητες προγραμματισμού που έμαθε. Ζητήστε 
τους να εξηγήσουν πώς άλλαξαν τον κώδικα και το 

σχεδιασμό του κινούμενου δορυφόρου.

• Ζητήστε από την άλλη υποομάδα να δείξει πώς 
λειτουργεί ο διάδρομος γυμναστικής. Ζητήστε τους 
να εξηγήσουν τα σχέδια και τις λύσεις τους για την 
πρόκληση που τους παρουσίασε ο Μάρκος.

2

3

4

1

1. Η ομάδα θα 
χρησιμοποιήσει 
διάφορα μπλοκ για 
να προγραμματίσει 
την κατεύθυνση και τη 
διάρκεια του κινητήρα.

2. Εάν μια ομάδα δεν 
έχει αρκετό χρόνο, 
θα μπορούσατε να 
ολοκληρώσει μόνο 
τη δραστηριότητα 
έναρξης.

3. Η ομάδα θα 
μπορούσε να 
γράψει τα διαδοχικά 
βήματα για τον 
προγραμματισμό πριν 
χρησιμοποιήσει την 
εφαρμογή.

4. Δημιουργήστε στην 
ομάδα την συνήθεια 
να ταξινομεί τα 
στοιχεία WeDo 
2.0 πίσω στο κουτί 
στο τέλος κάθε 
συνάντησης.

5. Τα μπλοκ 
προγραμματισμού 
τοποθετούνται 
σκόπιμα με 
λανθασμένη 
ακολουθία. Ένα 
παράδειγμα λύσης 
παρέχεται εδώ.

5 Sample Solution

Οδηγίες τακτοποίησης 
• Ο κινούμενος δορυφόρος πρέπει να 

αποσυναρμολογηθεί και τα κομμάτια LEGO® να 
επιστραφούν στο κουτί WeDo 2.0.

• Ο διάδρομος γυμναστικής θα πρέπει να παραμείνει 
συναρμολογημένος για τη Συνάντηση 4 (Ομάδα 

Μάγιας) και τη Συνάντηση 7 (Ομάδα Μάρκου) για να 
συνδυαστεί με το heart game..

• Η λύση που δημιουργήθηκε με τα πρωτότυπα 
κομμάτια πρέπει να διαχωριστεί και αυτά  
αποθηκευτούν.
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THOUGHTS AND IDEASFind your Explore set.

 Find your assembled heart game and treadmill. Follow the build instructions in Book 2 to combine the heart game and treadmill.
 Turn the crank on the treadmill. How does the flag move?

 Think about Marco’s question and write your ideas in the box.
 Be sure to think about your group’s listed place. Draw your design on page 16 or 17.

 Use your prototyping pieces to build a fun solution.

 Share what you did with the team.

We want to race! I’m going to ride my bike. When our heart rates go up, the flag goes up on the heart game!

Can you build a 
path for us where 
we can both race 
to raise our heart 

rate?

Combined 
Build

Be sure your 
path is built for 

May and Marco’s 
wheels!

Crank

Session 4 Session 7

MAY’S GROUPPlace: Empty Lot MARCO’S GROUPPlace: Park
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Outcomes
• Η ομάδα θα είναι σε θέση να συνδυάσει το heart 

game και τον διάδρομο γυμναστικής. Θα είναι ικανή 
να κατασκευάσει ένα μονοπάτι για τη Μάγια και τον 
Μάρκο.

• Η ομάδα θα είναι σε θέση να κατασκευάσει το 
Robot Κατάσκοπο και να το προγραμματίσει. Θα 
είναι ικανή να δημιουργήσει ένα νέο κώδικα με 
μπλοκ προγραμματισμού και να προσαρμόσει το 
σχεδιασμό του robot κατασκόπου.

1. Η υποομάδα 
θα χρειαστεί 
συναρμολογημένα 
το heart game 
και τον διάδρομο 
γυμναστικής. Εάν αυτές 
οι κατασκευές έχουν 
αποσυναρμολογηθεί, 
ζητήστε από την ομάδα 
να τις ξανακατασκευάσει.

2. Η υποομάδα θα 
χρειαστεί το Βιβλιαράκι 
2 που βρίσκεται στο 
πακέτο Explore. Δεν 
χρειάζονται επιπλέον 
κομμάτια για τη 
συναρμολόγηση.

3. Στόχος είναι η ομάδα 
να διασφαλίσει ότι το 
μονοπάτι της είναι 
προσβάσιμο τόσο 
από το ποδήλατο όσο 
και από το αναπηρικό 
αμαξίδιο.

4. Χρησιμοποιήστε τα 
πρωτότυπα κομμάτια 
για να δημιουργήσετε τη 
λύση στην ερώτηση που 
σας έκανε ο Μάρκος.

5. Ένα ποδήλατο και ένα 
αναπηρικό αμαξίδιο 
βρίσκονται στο 
σακουλάκι 4 και μπορεί 
να δοκιμαστεί η κίνηση 
τους στην λύση που 
κατασκευάσατε..

Κατευθυντήριες ερωτήσεις 
• Σε ποια μέρη, στη δική σας τοπική κοινότητα, θα 

μπορούσατε να δημιουργήσετε μονοπάτια για να 
παίξετε;

• Πώς διασφαλίζετε ότι η διαδρομή σας είναι 
προσβάσιμη από όλους, χωρίς να αποκλείετε 

κανέναν;

• Τι θέλετε να κάνει το μοντέλο με τον κώδικα που 
φτιάξατε;

• Πώς αλλάξατε το σχεδιασμό του ρομπότ 
κατασκόπου;

Εισαγωγή :
Συνάντηση 4: Παντομίμα
Συνάντηση 7: Παιδί Robot

1

2

3

5

4

Συνάντηση 4 και 7
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Find your WeDo 2.0 set and device.
 Open the WeDo 2.0 app.
 Complete the Getting Started project: Spy Robot. 

 Answer Max’s question in the box below.
 Change the code you created!  

Can you record your own sound? Can you detect motion in a new way? Change the build of the spy robot.
Can you get your spy robot to move? Can you change its shape?

 Draw your design on page 30.
 Share what you did with the team.

Explain how you 
could use these blocks to change the code you created!

Can you make 
your own code for 

the spy robot?

You could use the 
blocks below!

Session 4 Session 7

MARCO’S 
GROUP MAY’S GROUP

PLAYMAKERSSM 15

Παρουσίαση
• Συγκεντρώστε την ομάδα σας για να μοιραστείτε τι 

κάνατε στη συνάντηση. 

• Ζητήστε από την μια υποομάδα να δείξει τις 
δεξιότητες προγραμματισμού που έμαθε. Ζητήστε 
τους να εξηγήσουν πώς άλλαξαν τον κώδικα και το 
σχεδιασμό του spy robot.

• Ζητήστε από την άλλη υποομάδα να δείξει πώς 
λειτουργεί η συνδυασμένη κατασκευή (heart game 
και διάδρομος γυμναστικής). Ζητήστε τους να 
εξηγήσουν τα σχέδια και τις λύσεις τους για την 
πρόκληση που τους παρουσίασε ο Μάρκος.

2
3

4

1

1. Η υποομάδα θα μάθει 
να προγραμματίζει τον 
αισθητήρα κίνησης για 
την ανίχνευση κίνησης 
και να χρησιμοποιεί το 
μπλοκ ήχου.

2. Εάν μια υποομάδα 
δεν έχει αρκετό χρόνο, 
θα μπορούσατε να 
ολοκληρώσει μόνο 
τη δραστηριότητα 
έναρξης.

3. Η υποομάδα θα 
μπορούσε να 
γράψει τα διαδοχικά 
βήματα για τον 
προγραμματισμό πριν 
χρησιμοποιήσει την 
εφαρμογή.

4. Δημιουργήστε στην 
ομάδα την συνήθεια 
να ταξινομεί τα 
στοιχεία WeDo 
2.0 πίσω στο κουτί 
στο τέλος κάθε 
συνάντησης.

5. Τα μπλοκ 
προγραμματισμού 
τοποθετούνται 
σκόπιμα με 
λανθασμένη 
ακολουθία. Ένα 
παράδειγμα λύσης 
παρέχεται εδώ.

5 Sample Solution

Οδηγίες τακτοποίησης 
• Το ρομπότ κατάσκοπος πρέπει να 

αποσυναρμολογηθεί και τα κομμάτια LEGO® να 
επιστραφούν στο κουτί WeDo 2.0.

• Στο τέλος της Συνάντησης 4, ο διάδρομος 
γυμναστικής και το heart game πρέπει να 
αποσυναρμολογηθούν. Βάλτε τα κομμάτια της 

κάθε κατασκευής στο δικό της σακουλάκι. Η 
συνδυασμένη κατασκευή μπορεί να παραμείνει 
συναρμολογημένη μετά τη συνάντηση 7.

• Η λύση που δημιουργήθηκε με τα πρωτότυπα 
κομμάτια πρέπει να διαχωριστεί και αυτά  
αποθηκευτούν.
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You could use these blocks to create your 
new code!

Find your WeDo 2.0 set and device.
 Find the WeDo 2.0 app.
 Use the blocks below to create a code to raise the flag to the top on the heart game.
 Work as a team to code solutions to these challenges!

1. Raise the flag and then bring it all the way back down.
2. Add a sound to celebrate when the flag is at the top. 

Find your Explore set and  WeDo 2.0 set.

 Follow the build instructions in Book 2 to make the motor and hub build.
 Find your combined treadmill and heart game. Connect it with the motor and hub build.

Sessions 8 and 9 WHOLE TEAM

Work as a  
team to complete 

the tasks!

Combined 
Build

Motor and 
Hub Build

Can your team  code your combined 
build?

Can your  
team motorize  
the combined 

build?

16 Οδηγός Συναντήσεων Ομάδας| Συναντήσεις

Αποτελέσματα 
• Η ομάδα θα είναι σε θέση να τελειοποιήσει τη 

συνδυασμένη κατασκευή και να προγραμματίσει τη 
σημαία ώστε να ανεβαίνει.

• Η ομάδα θα είναι σε θέση να σχεδιάσει το στίβο 
εμποδίων και να επισημάνει τα απαιτούμενα μέρη 
του.

• Η ομάδα θα είναι σε θέση να κατασκευάσει το 
ομαδικό μοντέλο του στίβου εμποδίων.

1. Όλη η ομάδα θα 
συνεργαστεί σε αυτές 
τις συναντήσεις. 
Χωρίστε την ομάδα 
σε δύο υποομάδες για 
να ολοκληρώσετε τις 
δραστηριότητες.

2. TΟι δραστηριότητες 
που αναφέρονται σε 
αυτήν τη σελίδα θα 
χρειαστούν 30 λεπτά 
για να ολοκληρωθούν 
στη Συνάντηση 8. Ο 
υπόλοιπος χρόνος 
των Συναντήσεων 
8 και 9 πρέπει να 
αφιερωθεί στην 
κατασκευή του 
μοντέλου της ομάδας.

3. Η ομάδα θα χρειαστεί 
το βιβλιαράκι 2 και 
το σακουλάκι 3 που 
βρίσκονται στο πακέτο 
Explore

4. Η ομάδα θα 
εφαρμόσει τις γνώσεις 
που αποκόμισε στις 
Συναντήσεις 2-7 για 
να προγραμματίσει το 
μοντέλο της.

Εισαγωγή :
Συνάντηση 8: Δημιουργήστε 
Αντίκτυπο
Συνάντηση  9: Ας 
καινοτομήσουμε

1

2

35

6

6
8

7

7

4

Συνάντηση 8 και 9

Sample Solutions
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Find your Explore set, combined build, WeDo 2.0 set, and device.
 Think about the questions.
 Brainstorm ideas for each question.
 Look over the list of required parts below.
 Draw your obstacle course design on pages 20-21. Label all the required parts and the places the course is found.

Could your obstacle course be built in one of these places or maybe in all of them?

Can you design an obstacle course for us to play on and then build it as your team 
model?

Can you include 
fun activities that 
would raise our 

heart rates?

Sessions 8 and 9 WHOLE TEAM

Required Parts:
 Be made of 
only LEGO® 
elements.

 Include ONE 
part of the 
combined build.

 Have ONE 
motorized part.

 Use LEGO 
Education 
WeDo 2.0 
coding.

Team Model
Park Empty Lot Choose a 

Place

PLAYMAKERSSM 17

Παρουσίαση
• Συγκεντρώστε την ομάδα σας για να μοιραστείτε τι 

κάνατε στη συνάντηση. 

• Συνάντηση 8: Ζητήστε από την ομάδα να εξηγήσει 
τον κώδικα που δημιούργησε για κάθε πρόκληση 
και να παρουσιάσει τη συνδυασμένη κατασκευή. 

Θα μπορούσε να μοιραστεί επίσης τι πρόοδος έχει 
σημειωθεί στο ομαδικό μοντέλο.

• Συνάντηση 9: Ζητήστε από την ομάδα να κάνει μία 
ανασκόπηση στη λίστα με τα απαιτούμενα μέρη και 
να τα αναγνωρίσει στο τελικό μοντέλο της.

1. Υπάρχουν έξι βάσεις 
στο Explore σετ. 
Κάθε μέλος της 
ομάδας μπορεί να 
δημιουργήσει ένα 
τμήμα της πορείας 
εμποδίων.

2. Το ομαδικό μοντέλο 
πρέπει να χωράει σε 
ένα τραπέζι και να 
μεταφέρεται εύκολα.

3. Στο μοντέλο της 
ομάδας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
επιπλέον τουβλάκια 
LEGO®, φιγούρες, 
βάσεις και άλλα 
στοιχεία LEGO. 
ΔΕΝ μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε 
κόλλα, χρώματα ή είδη 
χειροτεχνίας.

4. Η ομάδα μπορεί να 
προγραμματίσει ή 
να χρησιμοποιήσει 
το μοχλό στο heart 
game. Η χρήση 
του διαδρόμου 
γυμναστικής είναι 
προαιρετική.

5. Η ομάδα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει 
τον κώδικα από 
τη Συνάντηση 
8, ή μπορεί να 
προγραμματίσει ένα 
ολοκαίνουργιο μέρος 
στο μοντέλο τους.

2

3 4

1

5

Κατευθυντήριες ερωτήσεις
• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι αδυναμίες του μοντέλου 

σας;

• Περιγράψτε τη διαδικασία που χρησιμοποιήσατε για να 
δημιουργήσετε το μοντέλο της ομάδας σας.

• Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό μέρος του μοντέλου της 
ομάδας σας;

Οδηγίες τακτοποίησης
• Το μοντέλο της ομάδας θα 

παραμείνει συναρμολογημένο 
από αυτό το σημείο μέχρι την 
τελική εκδήλωση.
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Sessions 10 and  11 WHOLE TEAM

Team Poster

Find your poster board and art supplies.

 Brainstorm what you will put on your poster.

 Use the next page as a draft for your ideas.

 Work together as a team to create your poster.

You can use 
words, drawings, 
and photos on 
your poster.

Describe  
your team journey 

throughout the 
sessions.

Make a team  
poster sharing what you learned during PLAYMAKERSSM!

PLAYMAKERSSM 23

Check out Core 
Values page 6 for 

ideas!

Sessions 10 and  11 WHOLE TEAM

Write and draw your ideas for your team poster:Sample Topics:
• Explore
• Share

• Create
• Core Values

• Test
• Team Journey

18 Οδηγός Συναντήσεων Ομάδας| Συναντήσεις

Αποτελέσματα
• Η ομάδα θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα 

προσχέδιο για αυτά που θα περιλαμβάνονται στην 
αφίσα της.

• Η ομάδα θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να 
δημιουργήσει αυτά που θα περιλαμβάνονται στην 
αφίσα της. .

1.  Θα χρειαστεί να 
παρέχετε στην 
ομάδα  ένα μεγάλο 
χαρτόνι και διάφορα 
είδη χειροτεχνίας. 
Ένα μεγάλο χαρτόνι 
χωρισμένο σε τρία 
μέρη λειτουργεί καλά.

2. Στόχος είναι η ομάδα 
να δημιουργήσει μόνη 
της την αφίσα της. 
Μπορείτε να τους 
βοηθήσετε δίνοντάς 
τους πληροφορίες 
που ίσως χρειάζονται. 

3. Στους μαθητές 
δίνονται θέματα 
για την αφίσα τους 
ως παραδείγματα. 
Μπορούν να 
επιλέξουν να 
συμπεριλάβουν ό, τι 
θέλουν!

4. Μπορείτε  να δώσετε 
επιπλέον πρόχειρο 
χαρτί για να σχεδιάσει 
η ομάδα και να γράψει 
τις ιδέες της για την 
αφίσα.

4

1
3

2

Κατευθυντήριες ερωτήσεις
• Ποιες διαφορετικές προκλήσεις εξερευνήσατε;

• Τι δημιουργήσατε και  κατασκευάσατε;

Οδηγίες τακτοποίησης 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει την αφίσα σε 

ένα ασφαλές μέρος, ειδικά εάν έχει τμήματα που 
χρειάζεται να στεγνώσουν.

Συναντήσεις 10 και 11
Εισαγωγή :
Συνάντηση 10: Δεν 
αποκλείουμε κανέναν
Συνάντηση 11: Πάμε 
ομάδα!
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Check out Core 
Values page 6 for 

ideas!

Sessions 10 and  11 WHOLE TEAM

Write and draw your ideas for your team poster:Sample Topics:
• Explore
• Share

• Create
• Core Values

• Test
• Team Journey
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Session 12 WHOLE TEAM

No matter how 
you celebrate, 

have fun!

I’m going 
to share 
what we 

explored.

I will explain the WeDo 2.0 code and how it motorizes the 
team model.

I can reflect on 
the different Core 
Values activities 

we did.

We will show 
how the poster 
captures our 

team journey!

I will describe  
the team model 

and the parts of the obstacle course.

It’s almost time  for your event! There are many ways to share what you have 
learned.

You could take  part in a FIRST® LEGO® League Explore Festival. Invite your family and friends to a special meeting or showcase.

Find your completed team model and team poster.

 Talk about what your team would like to share at your event!

 Complete the next page to prepare for your event.
 Look over the reviewing sheet with your coach.

Typical Event Setup

PLAYMAKERSSM 25

• Can you describe your team model?• Did you include the treadmill, the heart game, or the combined build?

• What part of your build is motorized?• How did you code your motorized part?

• What did you learn about the challenge?• How did you use Core Values?

• What did you include in your team poster?• How does it show your team journey?

Session 12 WHOLE TEAM

Record your ideas for sharing at your event:

Let’s Celebrate!

PLAYMAKERSSM 19

Αποτελέσματα
Η ομάδα θα είναι σε θέση να συζητήσει τις εμπειρίες 
της από τη συμμετοχή της στο PLAYMAKERS.
• Η ομάδα θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα 

σχέδιο για το τι θα παρουσιάσει στην τελική 
εκδήλωση..

1. Ρίξτε μια ματιά στο 
φύλλο αξιολόγησης, 
που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα Πηγές. 
Κάντε μερικές από 
τις ερωτήσεις στην 
ομάδας σας για να την 
προετοιμάσετε για την 
εκδήλωση.

2. Δεν χρειάζεται να 
απαντηθεί κάθε 
ερώτηση που υπάρχει 
σε αυτήν τη σελίδα. 
Είναι απλώς για να 
βοηθήσουν την ομάδα 
σας να νιώσει έτοιμη 
για την εκδήλωση.

3. Εάν δεν παρευρεθείτε 
σε επίσημο φεστιβάλ, 
μπορείτε ακόμα να 
πραγματοποιήσετε 
το δικό σας φεστιβάλ 
ή μια ανεπίσημη 
εκδήλωση.

4. Μπορείτε να παρέχετε 
επιπλέον πρόχειρα 
χαρτιά στην ομάδα για 
να γράψει τι σκοπεύει 
να παρουσιάσει στην 
εκδήλωσή.

4

1

3

2

Κατευθυντήριες ερωτήσεις
• Μπορείτε να εξηγήσετε τον κώδικα που 

δημιουργήσατε για το μηχανοκίνητο μέρος του 
μοντέλου σας;

• Πώς σχετίζεται το μοντέλο της ομάδας σας με 
την πρόκληση;

Οδηγίες τακτοποίησης 
• Βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο κατασκευής 

και η αφίσα της ομάδας σας είναι έτοιμα να 
μεταφερθούν στην εκδήλωση.

Εισαγωγή:
Συνάντηση 12: Ας 
διασκεδάσουμε

Συνάντηση 12
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Με την ολοκλήρωση του φεστιβάλ 
τελειώνουν όλα;

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για μια ανακεφαλαίωση μετά την τελική εκδήλωση στην 
οποία θα συμμετάσχει η ομάδα σας:
• Τακτοποιήστε και αποσυναρμολογήστε την κατασκευή της ομάδας. Βεβαιωθείτε ότι τα κομμάτια από το σετ 

WeDo 2.0 επιστρέφουν στο κουτί τους. 

• Απογραφή του σετ WeDo 2.0 για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια είναι εκεί.

• Αποφασίστε τι θα κάνετε με τα κομμάτια του πακέτου Explore. 

• Δώστε χρόνο στην ομάδα να προβληματιστεί σχετικά με την εμπειρία τους.

• Διοργανώστε μια μικρή γιορτή για την ομάδα σας!

Προετοιμαστείτε για το φεστιβάλ! 

 Ο κύριος στόχος μιας εκδήλωσης είναι η ομάδα 

να περάσει καλά  και να αισθανθεί ότι η δουλειά 

της εκτιμάται.

 Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι η εκδήλωση είναι 

μια ακόμα μαθησιακή εμπειρία και ο στόχος είναι 

να διασκεδάσετε!

 Ενθαρρύνετε τους να αλληλεπιδράσουν με άλλες 

ομάδες και μαθητές για να μοιραστούν αυτά που 

έχουν μάθει και να υποστηρίξουν ο ένας τον 

άλλον.

 Αποφασίστε τι είδους εκδήλωση θα 

παρακολουθήσετε και μάθετε ποιος είναι ο 

διοργανωτής της εκδήλωσής σας. 

 Εάν αγοράσατε ένα πακέτο τάξης ή σχολείου, 

η εκδήλωση θα είναι δική σας ευθύνη. Ρίξτε μια 

ματιά στον Οδηγό του Class Pack Festival για 

περισσότερες λεπτομέρειες!

 Ελέγξτε τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις 

για την εκδήλωση που θα παρακολουθήσετε.  

Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της 

εκδήλωσης που έχετε επιλέξει.

 Ζητήστε από τους μαθητές της ομάδας σας 

να προετοιμάσουν μια λίστα με τα υλικά που 

απαιτούνται για την εκδήλωση και να  γνωρίζουν 

πού θα αποθηκευτούν.

 Ελέγξτε την ώρα και την τοποθεσία όπου θα 

συναντηθείτε για την εκδήλωση και πόση ώρα 

αναμένεται να διαρκέσει - μοιραστείτε αυτές τις 

πληροφορίες με τους γονείς. Ενθαρρύνετε τους 

γονείς να παρευρεθούν στην εκδήλωση εάν αυτό 

είναι δυνατό.
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Αυτές οι δραστηριότητες εισαγωγής ενσωματώνουν τις Θεμελιώδεις 
Αξίες της FIRST.

Εισαγωγικές δραστηριότητες

Ας ανακαλύψουμε
• Διαβάστε τον ορισμό της ανακάλυψης στην 

ομάδα.

• Μιλήστε για το τι είναι η ανακάλυψη. Ζητήστε 
από την ομάδα να δώσει παραδείγματα αυτής 
της αξίας.

• Συζητήστε για τους τρόπους με τους οποίους 
η ομάδα σας θα μπορούσε να μάθει νέες 
δεξιότητες και ιδέες.

• Ζητήστε από κάθε μαθητή να σχεδιάσει 
μια εικόνα που δείχνει ένα παράδειγμα 
ανακάλυψης στη Θεμελιώδεις Αξίες στο 
Εγχειρίδιο Μηχανικής.

Ας καινοτομήσουμε
• Διαβάστε τον ορισμό της καινοτομίας στην 

ομάδα.

• Μιλήστε για το τι είναι η καινοτομία. Ζητήστε 
από την ομάδα να δώσει παραδείγματα αυτής 
της ηθικής αξίας.

• Συζητήστε για τους τρόπους με τους οποίους η 
ομάδα σας είναι καινοτόμος.

• Ζητήστε από κάθε μαθητή να σχεδιάσει μια 
εικόνα που δείχνει ένα παράδειγμα καινοτομίας 
στη σελίδα Θεμελιώδεις Αξίες στο Εγχειρίδιο 
Μηχανικής.

Έχετε αντίκτυπο
• Διαβάστε τον ορισμό του αντίκτυπου στην 

ομάδα.

• Μιλήστε για το τι είναι ο αντίκτυπος. Ζητήστε 
από την ομάδα να δώσει παραδείγματα αυτής 
της αξίας.

• Συζητήστε για τους τρόπους με τους οποίους η 
ομάδα σας μπορεί να επηρεάσει άλλους αλλά 
και την κοινότητά σας.

• Ζητήστε από κάθε μαθητή να σχεδιάσει 
μια εικόνα που να δείχνει ένα παράδειγμα 
αντίκτυπου στη σελίδα Θεμελιώδεις Αξίες στο 
Εγχειρίδιο Μηχανικής.
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Εισαγωγικές δραστηριότητες

Αυτές οι δραστηριότητες εισαγωγής ενσωματώνουν τις Ηθικές Αξίες 
της FIRST. 

Δεν αποκλείουμε κανέναν
• Διαβάστε τον ορισμό για την λέξη Ένταξη στην 

ομάδα.

• Μιλήστε για το τι είναι η ένταξη. Ζητήστε από 
την ομάδα να δώσει παραδείγματα αυτής της 
θεμελιώδους αξίας.

•  Συζητήστε για τους τρόπους με τους οποίους 
η ομάδα σας μπορεί να διασφαλίσει ότι όλοι 
νιώθουν ότι συμπεριλαμβάνονται και ότι 
υπάρχει σεβασμός.

• Ζητήστε από κάθε μαθητή να σχεδιάσει μια 
εικόνα που δείχνει ένα παράδειγμα ένταξης 
στη σελίδα Θεμελιώδεις Αξίες στο Εγχειρίδιο 
Μηχανικής.

Πάμε ομάδα
• Διαβάστε τον ορισμό της συνεργασίας στην 

ομάδα.

• Μιλήστε για τη συνεργασία. Ζητήστε από την 
ομάδα να δώσει παραδείγματα αυτής της 
θεμελιώδους αξίας.

• Συζητήστε για τους τρόπους με τους οποίους η 
ομάδα σας έχει μάθει να συνεργάζεται.

• Ζητήστε από κάθε μαθητή να σχεδιάσει 
μια εικόνα που να δείχνει ένα παράδειγμα 
συνεργασίας στη σελίδα θεμελιωδεις αξίες στο 
Εγχειρίδιο Μηχανικής

Ας διασκεδάσουμε
• Διαβάστε τον ορισμό της διασκέδασης στην 

ομάδα.

• Μιλήστε για τη διασκέδαση. Ζητήστε από την 
ομάδα να δώσει παραδείγματα αυτής της 
θεμελιώδους αξίας.

• Συζητήστε για τους τρόπους που η ομάδα σας 
διασκεδάζει.

• Ζητήστε από κάθε μαθητή να σχεδιάσει 
μια εικόνα που δείχνει ένα παράδειγμα 
διασκέδασης στη σελίδα θεμελιώδεις αξίες στο 
Εγχειρίδιο Μηχανικής.
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Εισαγωγικές δραστηριότητες

Ο προπονητής λέει!
• Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του «Ο 

προπονητής λέει!» που βρίσκεται στις σελίδες 
25-26. 

• Κόψτε κάθε μπλοκ προγραμματισμού 
ακολουθώντας τις διακεκομμένες γραμμές.

• Κρατήστε ψηλά κάθε φορά ένα μπλοκ 
προγραμματισμού και ζητήστε από την ομάδα 
να εκτελέσει την κίνηση που αναφέρεται για 
κάθε μπλοκ σαν εξάσκηση.

• Πείτε “Ο προπονητής λέει…” και κρατήστε 
ψηλά ένα μπλοκ προγραμματισμού . Η 
ομάδα θα πρέπει να εκτελέσει την κίνηση που 
αντιπροσωπεύει κάθε μπλοκ χωρίς να τους 
πείτε εσείς τι να κάνουν.

• Συνεχίστε να κρατάτε ψηλά τα μπλοκ 
προγραμματισμού και ζητήστε από την ομάδα 
να εκτελεί την κίνηση που αντιπροσωπεύουν. 
Δείτε πόσο γρήγορα μπορούν να εκτελέσουν 
την κίνηση!

Ανθρώπινο ρομπότ
•  Επιλέξτε ένα σημείο έναρξης και ένα σημείο 

τερματισμού στο χώρο της συνάντησής σας. 
Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια.

• Κάθε ζευγάρι πρέπει να γράψει τα βήματα που 
θα ακολουθήσετε εσείς, το ανθρώπινο ρομπότ, 
για να φτάσετε από το σημείο έναρξης στο 
σημείο τερματισμού.

• Διαβάστε τις οδηγίες που σας έδωσε κάθε 
ζευγάρι και ακολουθήστε τα βήματα ΑΚΡΙΒΩΣ 
έως ότου δεν μπορείτε να προχωρήσετε άλλο ή 
μέχρι να φτάσετε στο σημείο τερματισμού.

• Ρωτήστε κάθε ζευγάρι αν το αποτέλεσμα 
ήταν αυτό που περίμεναν. Εάν δεν ήταν, γιατί 
συνέβη αυτό;

• Συζητήστε πως το ρομπότ θα κάνει ακριβώς 
αυτό που του λέει το πρόγραμμα να κάνει, όχι 
απαραίτητα αυτό που η ομάδα θέλει ή αναμένει 
να κάνει.

Περπάτα και δες
• Κάντε μια βόλτα γύρω από το σχολείο, τα 

κοντινά κτίρια ή σε κάποια άλλη περιοχή κοντά 
σας.

• Ζητήστε από την ομάδα να επισημάνει όλα τα 
διαφορετικά μέρη όπου μπορούν να παίξουν 
και να είναι δραστήριοι.

• Συζητήστε τι είδους εξοπλισμό χρησιμοποιούν 
και τι δραστηριότητες  κάνουν σε αυτές τις 
διαφορετικές τοποθεσίες.

• Αφήστε κάθε μαθητή να μοιραστεί τις 
αγαπημένες του δραστηριότητες στο σημείο 
που αναφέρεται στη συνάντηση.

• Ξεκινήστε καταιγισμό ιδεών για παιγνιώδεις 
δραστηριότητες που  θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν στον χώρο όπου γίνονται οι 
συναντήσεις σας για το FIRST® LEGO® League 
Explore. 

Ας χορέψουμε
• Προβάλετε το βίντεο της FIRST® LEGO® 

League  “Teamwork Makes the Dream Work”.

• Ζητήστε από τους μαθητές να συνεργαστούν 
για να δημιουργήσουν χορευτικές κινήσεις για 
το τραγούδι του βίντεο.

• Κάθε μαθητής της ομάδας θα μπορούσε 
να δημιουργήσει τη δική του κίνηση και στη 
συνέχεια η ομάδα να συνδυάσει όλες τις 
κινήσεις σε έναν ομαδικό χορό.

• Παίξτε ξανά το βίντεο και κάντε την ομάδα να 
χορέψει την καινούργια χορογραφία της.
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Εισαγωγικές δραστηριότητες

Πρόσθετες ιδέες για δραστηριότητες 

Οι μαθητές θα μπορούσαν να δοκιμάσουν αυτές τις δραστηριότητες από τη βιβλιοθήκη 
στο περιβάλλον προγραμματισμού.

• Δώστε στην ομάδα να διαβάσει βιβλία που 
σχετίζονται με την πρόκληση.

• Προγραμματίστε μια εκδρομή (δια ζώσης ή εικονικά) 
σε ένα μέρος που σχετίζεται με το θέμα της 
πρόκλησης.

• Φέρτε έναν ενήλικα, όπως γονέα ή δάσκαλο, ο 
οποίος μπορεί να μιλήσει για τη σημασία του να 
είσαι δραστήριος ενώ διασκεδάζεις!

• Επισκεφτείτε το κανάλι του FIRST® LEGO® League 
στο YouTube για βίντεο και έμπνευση.

Παντομίμα!
• Αυτή είναι μια παραλλαγή του «Ο προπονητής 

λέει»! Δίνετε στην ομάδα μια δραστηριότητα ή 
ένα άθλημα και ζητήστε από της ομάδα να το 
αναπαραστήσει.

• Ζητήστε από την ομάδα να εκτελέσει τις 
κινήσεις με διαφορετικούς τρόπους κάθε 
φορά: χωρίς να κινούν τα πόδια τους, κινώντας 
μόνο το πάνω μέρος του σώματος ή κινώντας 
ολόκληρο το σώμα τους.

• Ζητήστε από τους μαθητές να μετρήσουν το 
σφυγμό τους μετά από κάθε δραστηριότητα για 
να δουν αν αυτός έχει αυξηθεί.

• Μπορείτε να ζητήσετε από κάθε μαθητή με τη 
σειρά να σκεφτεί και να αναπαραστήσει μια 
δραστηριότητα και στη συνέχεια ζητήστε από 
την υπόλοιπη ομάδα να αντιγράψει τις κινήσεις 
του. 

• Motor Power/ 
Δύναμη κινητήρα

• Increase Speed/ 
Αύξηση ταχύτητας

• Stop Motor/ 

• Παύση κινητήρα

• Motor Direction 
and Motor Time/ 
Κατεύθυνση 
και χρόνος 
λειτουργίας 
κινητήρα

• Screen Joystick/ 
Οθόνη χειρισμού

• Sound/ Ήχος

• Detect Motion/ 
Ανίχνευση κίνησης

• Loop/ Επανάληψη

Παιδί ρομπότ
• Δημιουργήστε έναν λαβύρινθο ή μια απλή 

πορεία εμποδίων στον χώρο των συναντήσεων 
σας  ή σε μια κοντινή τοποθεσία.

•  Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια, ο ένας 
θα είναι το ρομπότ και ο άλλος θα είναι ο 
προγραμματιστής.

• Κάθε μαθητής - προγραμματιστής θα πρέπει 
να γράψει τα βήματα ώστε ο μαθητής -ρομπότ 
να βγει από τον λαβύρινθο ή να διασχίσει την 
πορεία εμποδίων.

• Ζητήστε από τα ζευγάρια να εκτελέσουν με την 
σειρά και τα δύο παιδιά και τους δύο ρόλους ( 
ρομπότ και προγραμματιστής ). 

• Ο μαθητής - ρομπότ πρέπει να ακολουθεί 
ΑΚΡΙΒΩΣ τα βήματα που του έχει γράψει ο 
μαθητής - προγραμματιστής.

Συνάντηση 2 και 5 Συνάντηση 3 και 6 Συνάντηση 4 και 7
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Περπάτα μπροστά για 
5 δευτερόλεπτα

Περπάτα μπροστά 
αργά

Σταμάτα να κινείσαι

Περπάτα μπροστά 
γρήγορα 

Ο προπονητής λέει!
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Ο προπονητής λέει!

Στρίψε αριστερά ( 
αντίθετα από τη φορά 

του ρολογιού)

Γείρετε τα σώματα 
σας από την μία 

πλευρά στην άλλη

Στρίψε δεξιά ( 
σύμφωνα με τη φορά 

του ρολογιού)

Χτυπήστε παλαμάκια
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