
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο FIRST® LEGO® LEAGUE ΚΡΗΤΗΣ 

Το 1FIRST® LEGO® League (FLL) έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην 
Κρήτη, στο CRETAquarium-Θalassoκosmos! Tο φιλεκπαιδευτικό µη 
κερδοσκοπικό σωµατείο, 2eduACT και το Ενυδρείο Κρήτης αναζητούν 
εθελοντές/τριες για τον κρητικό ηµιτελικό του FIRST® LEGO® League (FLL) 
µε θέµα «Σε Τροχιά (Into Orbit)» το Φεβρουάριο 2019!   

Το τουρνουά FIRST® LEGO® League (FLL) δηµιουργήθηκε το 1998 µε τη 
συνεργασία της 1FIRST® και της 2LEGO®. Πρόκειται για ένα καινοτόµο 
πρόγραµµα επιστήµης και τεχνολογίας µέσω της χρήσης της ροµποτικής για 
µαθητές 9 έως 16 ετών, που πλέον αριθµεί περισσότερες από 40.000 οµάδες 
σε πάνω από 98 χώρες! Στην Ελλάδα ο διαγωνισµός εκπροσωπείται 
αποκλειστικά από το σωµατείο eduACT-Δράση για την Εκπαίδευση, υπό την 
αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δηµοκρατίας κυρίου Προκοπίου 
Παυλόπουλου. Είναι ένα συναρπαστικό γεγονός κατά το οποίο οι οµάδες: 

• Διαγωνίζονται µε το ροµπότ (LEGO®) που σχεδίασαν, κατασκεύασαν 
και προγραµµάτισαν τους µήνες πριν το διαγωνισµό. 

• Παρουσιάζουν µπροστά σε επιτροπή κριτών την έρευνα που έκαναν 
για κάποιο τρέχον επιστηµονικό ζήτηµα µε προεκτάσεις στην 
καθηµερινή ζωή, αλλά και µια καινοτόµο λύση σε αυτό. 

• Επιδεικνύουν την ικανότητα τους να εργάζονται οµαδικά και σύµφωνα 
µε τις αξίες της FLL. 

• Αποδεικνύουν πόσο συναρπαστική είναι η επιστήµη, τα µαθηµατικά 
και η τεχνολογία. 

Φέτος, θα πραγµατοποιηθούν συνολικά 6 ηµιτελικοί σε Αθήνα, Βόλο, 
Ηράκλειο, Βέροια, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη κι ένας τελικός στη Θεσσαλονίκη 
το Μάρτιο του 2019. Αυτή τη χρονιά το FIRST® LEGO® League µε θέµα «Σε 
Τροχιά (Into Orbit)» θα «µεταφέρει» τις οµάδες σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι 
στο διάστηµα! 

Ο ηµιτελικός του Ηρακλείου θα φιλοξενηθεί στο Ενυδρείο Κρήτης, το 
Φεβρουάριο 2019. Όπως και πέρυσι, η παρουσία εθελοντών είναι πολύ 
σηµαντική για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Αν είσαι επικοινωνιακός/ή, 
φιλικός/ή, δραστήριος/α και επιθυµείς να συµµετέχεις ως εθελοντής/ρια σε 
µια µεγάλη παγκόσµια διοργάνωση, µπορείς να µας βοηθήσεις από όποια 
θέση ταιριάζει στα προσόντα και την προσωπικότητα σου: 

• Οµάδα γενικών καθηκόντων (General Volunteers) 

• Οµάδα τραπεζιών προπόνησης (Practice Tables Volunteers): 
Εθελοντές/τριες που έχουν επιµορφωθεί σχετικά µε την πίστα του 



διαγωνισµού και µπορούν γρήγορα να επιδιορθώσουν κατασκευές της 
πίστας 

• Οµάδα συνοδών (Queuers): Εθελοντές/τριες που θα αναλάβουν να 
συνοδεύουν τις οµάδες των παιδιών στους διαφορετικούς χώρους 

• Οµάδα τεχνικών (Technical Crew): Εθελοντές/τριες µε γνώσεις τεχνικών 
ζητηµάτων και υπολογιστών  

• Οµάδα πεδίου (Field Area): Εθελοντές/τριες που θα αναλάβουν να 
βοηθήσουν τις οµάδες κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού µε τα ροµπότ 
LEGO®  

• Οµάδα Ενηµέρωσης (Info Team): Εθελοντές/τριες που θα αναλάβουν 
την ενηµέρωση του κοινού κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού   

• Οµάδα κριτών (Judges): Εθελοντές/τριες µε επιστηµονικές γνώσεις στην 
Παιδαγωγική ή στη θεµατική περιοχή του Διαγωνισµού  

• Οµάδα διαιτητών (Referees): Εθελοντές/τριες µε εµπειρία στη 
συναναστροφή µε παιδιά που θα επιµορφωθούν σχετικά µε την πίστα και 
τους κανόνες του διαγωνισµού 

  

Συµπλήρωσε διαδικτυακά τη φόρµα των εθελοντών/ριών για το FLL 
Ηράκλειο https://eduact.org/form/view.php?id=125014 και βοήθησε να 
πραγµατοποιηθεί το  δεύτερο FIRST® LEGO® League (FLL) Κρήτης! 

 
 

                                                                                                                                    

1 Το τουρνουά FIRST® LEGO® League (FLL) δηµιουργήθηκε το 1998 µε τη 
συνεργασία της FIRST® και της LEGO®.  
H FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) είναι µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1989 στο Μάντσεστερ των ΗΠΑ από τον 
Dean Kamen µε σκοπό να ενθαρρύνει νέους να στραφούν στην επιστήµη και την 
τεχνολογία, µέσω προγραµµάτων που αναπτύσσουν τις ικανότητες, την καινοτοµία, 
την αυτοπεποίθηση, την επικοινωνία. 
Η LEGO® ιδρύθηκε το 1932 από το Δανό ξυλουργό Ole Kirk Kristiansen και από τότε 
παραµένει οικογενειακή εταιρία πιστή στις αξίες της ανάπτυξης της παιδικής 
δηµιουργικότητας µέσα από το παιχνίδι. 

https://eduact.org/form/view.php?id=125014%2520


2  Η eduACT (Δράση για την Εκπαίδευση) είναι ένα µη κερδοσκοπικό – αγαθοεργές 
σωµατείο µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δηµιουργήθηκε το 2013 από τον κ. Βασιλείου µε 
στόχο την εισαγωγή της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία δίνοντας έµφαση στην ισότιµη συµµετοχή όλων των κοινωνικών οµάδων 
στα προγράµµατα που διαµορφώνουν νέους µε ηγετικά χαρακτηριστικά και 
κοινωνική ευαισθησία. 


