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…γιαηί αρηέπ ξι ανίεπ μαπ ςαοακηηοίζξρμ…
Εοςόμαζηε από ηξ
6ξ Διαπξλιηιζμικό
Δημξηικό ςξλείξ
Ελερθεοίξρ-Κξοδελιξύ
ρμμεηείςαμε για ποώηη
θξοά ηξ 2014-15
ζηξ διαγωμιζμό
FIRST® LEGO® League
ζηξ Διαγωμιζμό
Εκπ/κήπ Καιμξηξμίαπ,
Σεςμξλξγίαπ, Έοερμαπ
και Ρξμπξηικήπ
και πεομάμε ρπέοξςα!!!

Γμωοίζηε καλύηεοα ηξρπ In.C.A.T.S
Δημιξρογξί και ποξπξμηηέπ ηηπ ξμάδαπ μαπ, ε θα Ελέμη Δελημπέη, πιενμθμνηθόξ
ημο ζπμιείμο θαη μ θ. Κώζηαπ Παζςαλόπξρλξπ, δάζθαιμξ, πμο αθηένςζακ πάνα
πμιιέξ ώνεξ μαδί με ηα παηδηά, μεζεμένηα, απμγεύμαηα θαη βνάδηα ζημ ζπμιείμ γηα
κα θάκμομε αοηό ημ όμμνθμ ηαλίδη, πναγμαηηθόηεηα.
Σημ ξμάδα ηξρ 2014-15 απξηελξύζαμ ξι μαθηηέπ/ηοιεπ ηηπ Δ, Ε, Σ ηάνηπ:
Βανδμπμύιμο Γεςνγία, Γθόγθμο Γηώνγμξ, Γιεοζενηάδεξ Μηπάιεξ, Γοζομηάδεξ
Βιαδίμενμξ, Κμθθηκμμάηεξ Πμιύβημξ, Κοπνηακίδεξ Νίθμξ, Νημύζη ηέια,
Πακηειίδμο Καηενίκα, Σόπα Κνίζηηακ, Φηδμάκη
Έικηα, Φηιηππίδεξ Ακηώκεξ,
Χνηζηόθαξ Κςκ/κμξ. Σημ ξμάδα ηξρ 2015-16 απξηελξύζαμ ξι μαθηηέπ/ηοιεπ ηηπ
Δ, Ε, Σ ηάνηπ: Ακακηάδμο Άκκα, Βαγγέιε Κιαίνε, Γθόγθμο Γηώνγμξ, Νημύζη
ηέια, Πακηειίδμο Καηενίκα, Παπαδόπμοιμξ Νίθμξ, Πενθμοιίδεξ Γηάκκεξ,
Πμπμκίδμο Ακαζηαζία, μοιμέηα Κςκ/κμξ, Σνασακμύ Ρεβέθθα-Δέζπμηκα, Σζαπίδμο
Ακαζηαζία, Χανηηόπμοιμξ Κςκ/κμξ.











Δείηε ημ βίκηεμ γηα ημοξ In.C.A.T.S θαη ηε ζομμεημπή ημοξ ζημκ
Πακειιήκημ Δηαγςκηζμό ημο FLL ημ 2015
Δείηε ημ βίκηεμ γηα ημοξ In.C.A.T.S θαη ηεκ πανμοζία ημοξ ζημ ΑΠΘ θαη
ζηε ΔΓΘ.
Δείηε ημ βίκηεμ γηα ημ ζπμηάθη ηςκ In.C.A.T.S θαη ημ μήκομά ημοξ πνμξ
όιεξ ηηξ μμάδεξ
Δείηε ημοξ In.C.A.T.S ζημ βίκηεμ από ημ kickoff Event (πάνηο έκανλεξ)
ζημ Mediterranean Cosmos
Δηαβάζηε ηε ζοκέκηεολε πμο έδςζακ μη In.C.A.T.S ζημ δηαδηθηοαθό
πενημδηθό Allwrite.gr θαη ζηε δεμμζημγνάθμ Μανηάκκα Λαδάνμο
Δείηε ημ βίκηεμ (ημ πνμκηθό δηάζηεμα 34:10 ςξ 50:40) θαη ηε ζομμεημπή
ηςκ In.C.A.T.S ζηεκ ΓΡΣ3 live ζηεκ εθπμμπή "Καζεμενηκά θαη Απιά",
όπμο μίιεζακ γηα ηε ζομμεημπή ημοξ ζημκ παγθόζμημ δηαγςκηζμό FIRST
LEGO League Greece 2016
Δείηε ημ βίκηεμ γηα ημοξ In.C.A.T.S θαη ηε ζομμεημπή ημοξ ζημκ
Παγθόζμημ Δηαγςκηζμό ημο FLL ημ 2016
Γπηζθεθηείηε ηε ζειίδα μαξ ζημ facebook: In.C.A.T.S.

Διακοίζειπ ηωμ In.C.A.T.S



2μξ Πακειιήκημξ Δηαγςκηζμόξ Γθπ/θήξ Καηκμημμίαξ, Σεπκμιμγίαξ,
Ένεοκαξ & Ρμμπμηηθήξ (FLL 2015) ζημ ΝΟΓΙ: ζημ μεγάιμ ηειηθό
ζομμεηείπακ 54 μμάδεξ απ’ όιε ηεκ Γιιάδα, μη μπμίεξ δηαγςκίζηεθακ ζε 4
θαηεγμνίεξ : Robot game (παηπκίδη νμμπόη), Robot design (ζπεδηαζμόξ
νμμπόη), Project (ζπέδημ), Core values (βαζηθέξ αλίεξ). Οη In.C.A.T.S.
θαηέιαβακ ηεκ 1ε ζέζε ζηεκ θαηεγμνία Core values ζηεκ Ομαδηθόηεηα θαη
ηεκ 6ε ζηε Γεκηθή Καηάηαλε.



3μξ Παγθόζμημξ Δηαγςκηζμόξ Γθπ/θήξ Καηκμημμίαξ, Σεπκμιμγίαξ,
Ένεοκαξ & Ρμμπμηηθήξ (FLL 2016): ζημ μεγάιμ ηειηθό ζομμεηείπακ 56
μμάδεξ από δηάθμνεξ πόιεηξ ηεξ Γιιάδαξ (Αζήκα, Βένμηα, Βόιμξ,
Γέναθαξ, Θεζ/κίθε, Καιαμάηα, Καηενίκε, Κμδάκε, Κμμμηεκή, Κνήηε, Κνύα
Βνύζε, Λάνηζα, Ξάκζε, Πέιια, Πύνγμξ, Ρόδμξ, θύδνα, Χαιθηδηθή)! Οη
In.C.A.T.S. θαηέιαβακ ηεκ 3ε ζέζε ζημ Gracious Professionalism & ηεκ
5ε ζέζε ζημ Robot Game.

Σμ FIRST® LEGO® League (FLL) είκαη
έκα πνόγναμμα πμο οπμζηενίδεη ηα παηδηά
θαη ημοξ κέμοξ με ζθμπό ηεκ ελμηθείςζε
ημοξ με ηεκ επηζηήμε θαη ηεκ ηεπκμιμγία ζε
μία πημ «ζπμν» αημόζθαηνα.
Ο ζηόπμξ είκαη:
 Σα παηδηά θαη μη κέμη κα εκζμοζηαζημύκ
με ηεκ επηζηήμε θαη ηεκ ηεπκμιμγία
 Οη ζομμεηέπμκηεξ κα απμθηήζμοκ ηεκ ηδέα ημο μμαδηθμύ πκεύμαημξ
 Να εκζαννοκζμύκ ηα παηδηά θαη μη κέμη γηα ηεκ επίιοζε ζύκζεηςκ
πνόηδεθη ζε έκα δεμημονγηθό ηνόπμ
Η βάζε ημο FLL είκαη έκα ημονκμοά νμμπμηηθήξ ζε δηαζθεδαζηηθή αημόζθαηνα,
όπμο ηα παηδηά θαη μη κέμη πνέπεη κα ιύζμοκ μία «απμζημιή» με ηε βμήζεηα
εκόξ νμμπόη. Σα παηδηά ενεοκμύκ έκα ζογθεθνημέκμ ζέμα με ηεκ μμάδα ημοξ,
ζπεδηάδμοκ ημκ πνμγναμμαηηζμό θαη ημκ έιεγπμ εκόξ αοηόκμμμο νμμπόη γηα
κα μιμθιενώζεη ηεκ απμζημιή.
Οη μμάδεξ FLL έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζμοκ όια ηα ζηάδηα μηαξ
πναγμαηηθήξ δηαδηθαζίαξ ακάπηολεξ εκόξ πνμσόκημξ, ηεκ επίιοζε εκόξ
πνμβιήμαημξ θάης από πίεζε πνόκμο με ακεπανθείξ πόνμοξ θαη άγκςζημοξ
ακηαγςκηζηέξ. Σμ FLL είκαη έκαξ μηθνόθμζμμξ ηεξ πναγμαηηθήξ δςήξ ηςκ
επηπεηνήζεςκ από όιεξ ηηξ απόρεηξ.

Core Values
Οη βαζηθέξ αλίεξ FLL είκαη μη
αθνμγςκηαίμη
ιίζμη
ημο
πνμγνάμμαημξ. Γίκαη έκα από ηα
ζεμειηώδε ζημηπεία πμο δηαθνίκμοκ
ημ FLL ζε ζπέζε με άιια
πνμγνάμμαηα
ημο
είδμοξ
ημο.
Γκζηενκηδόμεκμη ηηξ βαζηθέξ αλίεξ, μη
ζομμεηέπμκηεξ μαζαίκμοκ όηη μ
εογεκήξ
ακηαγςκηζμόξ
θαη
ημ
αμμηβαίμ όθειμξ δεκ είκαη λεπςνηζημί
ζηόπμη, θαη όηη βμεζώκηαξ μ έκαξ ημκ
άιιμκ είκαη ημ ζεμέιημ ηεξ μμαδηθήξ
ενγαζίαξ.









Γίμαζηε ΟΜΑΔΑ
Γμείξ θάκμομε ηε δμοιεηά γηα κα βνμύμε ιύζεηξ, με ηεκ θαζμδήγεζε
από ημοξ πνμπμκεηέξ θαη ημοξ ζομβμύιμοξ μαξ
Γκςνίδμομε όηη μη πνμπμκεηέξ θαη μη ζύμβμοιμί μαξ δεκ έπμοκ όιεξ ηηξ
απακηήζεηξ. Μαζαίκμομε μαδί!
Σημμύμε ημ πκεύμα ηεξ εογεκμύξ άμηιιαξ
Αοηό πμο ακαθαιύπημομε είκαη πημ ζεμακηηθό από ό,ηη ζοκμιηθά ζα
θενδίζμομε
Μμηναδόμαζηε ηηξ εμπεηνίεξ μαξ με ημοξ άιιμοξ
ε όηη θάκμομε εθθνάδμομε αλημπνεπή επαγγειμαηηζμό
Πενκάμε θαιά!

Πώπ λειηξρογεί έμα ηξρομξρά FLL;

Οη μμάδεξ FLL ενγάδμκηαη ζηηξ απμζημιέξ ημο Ρμμπμηηθμύ παηπκηδημύ θαη ηεκ
πανμοζίαζε ημο Πνμγνάμμαημξ Ένεοκαξ. Σμ ζέμα ημο δηαγςκηζμμύ αιιάδεη
θάζε πνόκμ θαη ακαθένεηαη ζηηξ ηνέπμοζεξ ελειίλεηξ θαη θαηαζηάζεηξ ζημκ
θόζμμ. Η πνόθιεζε θαη όηη πιενμθμνίεξ πνεηαζημύκ γηα ημ ημονκμοά
ακαθμηκώκμκηαη απμθιεηζηηθά ζημ ίκηενκεη.
Καηά ηεκ πνμεημημαζία γηα ημ ημονκμοά θάζε μμάδα FLL θαζμδεγείηαη από
ημκ πνμπμκεηή ηεξ. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ ένεοκαξ ε μμάδα ακαιύεη ηηξ
πιενμθμνίεξ πμο έπεη ζοιιέλεη (ελεηδηθεομέκμη εζειμκηέξ ημο FLL, όιςκ ηςκ
απαναίηεηςκ εηδηθμηήηςκ, δίκμοκ απακηήζεηξ ζε όιμοξ) θαη πνμεημημάδεη μηα
πανμοζίαζε ηςκ ενεοκεηηθώκ απμηειεζμάηςκ, ε μπμία ζα οπμβιεζεί ζηεκ
θνηηηθή επηηνμπή ηεκ εμένα ημο ημονκμοά. Δεκ οπάνπμοκ όνηα γηα ηεκ
πανμοζίαζε, μόκμ μ πανάγμκηαξ ηεξ δηαζθέδαζεξ: πμηήμαηα, ηναγμύδηα,
ζεαηνηθά ένγα θαη όηη μπμνεί μ θαζέκαξ κα θακηαζηεί!

Δξκιμαζία FLL

ημ παηπκίδη με ημ Ρμμπόη , ηα παηδηά θαηαζθεοάδμοκ θαη πνμγναμμαηίδμοκ
έκα αοηόκμμμ LEGO MINDSTORMS νμμπόη γηα κα μαδέρμοκ πόκημοξ
εθηειώκηαξ απμζημιέξ πάκς ζε μία εηδηθά δηαμμνθςμέκε ζεμαηηθή πίζηα. Σμ
ζεη ηεξ Δμθημαζίαξ ημο FLL απμηειείηε από ημ παιί παηπκηδημύ από ηα
μμκηέια απμζημιώκ ηα μπμία είκαη ζπεδηαζμέκα από LEGO ημοβιάθηα θαη
ημπμζεημύκηαη ζε ζηναηεγηθά ζεμεία πάκς ζημ παιί ηεξ πίζηαξ. Έκα Ρμμπόη
ζημ FLL πνέπεη κα ιύζεη όζεξ πενηζζόηενεξ απμζημιέξ μπμνεί μέζα 2 ½
ιεπηά. Ο ζπεδηαζμόξ θη ε ακάπηολε εκόξ νμμπόη απαηηεί έκκμηεξ
επηζηεμμκηθέξ, μεπακηθήξ, αιιά θαη ζηναηεγηθή γηα κα βνεη ηεκ ιύζε ζηηξ
απμζημιέξ.

η ξμάδα ηξρ 2015-16

FLL Greece

Γζκηθόξ επηπεηνεζηαθόξ ζοκενγάηεξ
ηεξ Lego®, ηεξ Lego Education® θαη
ηεξ FIRST® γηα ηεκ δημνγάκςζε όιςκ
ηςκ δηαγςκηζμώκ γηα ηεκ Γιιάδα είκαη
ε eduACT. Έκαξ με θενδμζθμπηθόξ
μνγακηζμόξ με ηε μμνθή ζςμαηείμο,
απμηειμύμεκμξ
από
κεανμύξ
επηζηήμμκεξ θη εζειμκηέξ με γκώζεηξ
πάκς ζηεκ παηδαγςγηθή, ηε πιενμθμνηθή & ηηξ κέεξ ηεπκμιμγίεξ, με πμιύ
όνελε γηα ΔΡΑΗ. Πένζη γηα πνώηε θμνά δημνγάκςζακ ζηεκ Γιιάδα ημ 1μ
πακειιήκημ πνςηάζιεμα FLL με θέκηνμ ηε Θεζ/κίθε. Γκώ δημνγακώκμοκ θη
ενγαζηήνηα πνμώζεζεξ ηεξ εθπ/θήξ νμμπμηηθήξ με ημ πνόγναμμα
«Ρμμπμηηθή γηα όιμοξ». H eduACT (Δοάζη για ηημ εκπαίδερζη) είκαη έκα
εθπαηδεοηηθό με θενδμζθμπηθό–αγαζμενγέξ ζςμαηείμ κέςκ. Βαζηθό ηεξ
μέιεμα είκαη ε ακαθάιορε θαη εθανμμγή κέςκ θαηκμηόμςκ εθπαηδεοηηθώκ
δνάζεςκ ζημκ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ, ε εκζάννοκζε ηεξ εκενγήξ ζομμεημπήξ
ηςκ κέςκ ακζνώπςκ ζηε μάζεζε θαη ε πνμώζεζε δηθηύςκ ζοκενγαζίαξ
μεηαλύ θμνέςκ εθπαίδεοζεξ. Έδνα ημο μνγακηζμμύ είκαη Θεζζαιμκίθε θαη
ζογθεθνημέκα ημ Αζβεζημπώνη, ημ δίθηομ ημο όμςξ ακαπηύζζεηαη ζε όιε ηεκ
Γονώπε θαη οπάνπμοκ πνμηάζεηξ επέθηαζεξ ζηεκ Αμενηθή θαη ηεκ Ικδία.

Γμπκεοζηήξ ηεξ ηδέαξ & μέκημναξ ημο μνγακηζμμύ είκαη μ εθπαηδεοηηθόξ θ.
Κώζηαξ Βαζηιείμο. Άλημη ζοκενγάηεξ μη: Κώζηαξ Λίκδαξ, Ακηςκία Ψαιιίδα,
Ηιηάκα Σζηαπνάδε ηάμμο, Βαζίιεξ Σάκεξ.
Η ‘’Δοάζη για ηημ Εκπαίδερζη‘’ ή αιιηώξ eduACT δημηθείηαη από πεκηαμειέξ
ζομβμύιημ πμο απανηίδμοκ κέμη επηζηήμμκεξ θαη μέιμξ ηεξ μπμνεί κα γίκεη μ
θαζέκαξ πμο έπεη δηάζεζε κα αιιάλεη θάηη ζημκ πώνμ ηεξ εθπ/ζεξ όπςξ ημκ
γκςνίδμομε μέπνη ζήμενα. Γηα κα αολεζεί μ ακηίθηοπμξ ηςκ κέςκ ζημκ
θόζμμ, πηζηεύμομε όηη
ε
θμηκςκία πνεηάδεηαη
κέμοξ
με
εγεηηθή
θοζημγκςμία πμιηηηζμηθά εοαίζζεημοξ θαη θμηκςκηθά οπεύζοκμοξ ώζηε κα
ζομμεηέπμοκ εκενγά ζηε μάζεζή ημοξ. Μεγάιμ πιεμκέθηεμα ημο μνγακηζμμύ
είκαη ε ζομμεημπή επίηημςκ θαη εκ εκενγεία θαζεγεηώκ πακεπηζηεμίμο, ηόζμ
από ηεκ Γιιάδα όζμ θαη από ημ ελςηενηθό, ζηεκ παηδαγςγηθή ημο μμάδα. Οη
εμπεηνίεξ θαη μη γκώζεηξ ημοξ ένπμκηαη κα ζομπιενώζμοκ με ημκ θαιύηενμ
ηνόπμ ηε δςκηάκηα θαη ημκ αοζμνμεηηζμό ηςκ κέςκ επηζηεμόκςκ εζειμκηώκ
μαξ.

