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L e s s o n  F o c u s  
The focus of this lesson is on rubber band powered car design. Teams of students 
construct rubber band powered cars from everyday materials. Students must design their 
cars to travel a distance of at least 3 meters within a 1 meter wide track.  
 

The "Rubber Band Racers" lesson explores the design of rubber band powered cars. 
Students work in teams of "engineers" to design and build their own rubber band cars out 
of everyday items. They test their rubber band cars, evaluate their results, and present to 
the class. 
 

A g e  L e v e l s  
8-18 
 
O b j e c t i v e s   
During this lesson, students will: 
 Design and construct a rubber band car 
 Measure distance and calculate speed 
 Test and refine their designs 
 Communicate their design process and results 

 

 
R e s o u r c e s / M a t e r i a l s   
 

 Teacher Resource Documents (attached) 
 Student Worksheets (attached) 
 Student Resource Sheets (attached) 

 
A l i g n m e n t  t o  C u r r i c u l u m  F r a m e w o r k s  
 
See attached curriculum alignment sheet. 
 

δΣκοπός Μαθήματος
Ο Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός ενός αμαξίδιου που κινείται με λαστιχάκια.
μαθητών πρέπει να κατασκευάσουν τα αμαξίδια απο απλα, καθημερινα υλικα. Οι μαθητές πρέπει να σχε-
διάσουν τα αμαξίδια ώστε να ταξιδεύουν τουλάχιστον 3 μέτρα σε έναν διάδρομο πλάτους 1 μέτρου.

Σύνοψη Μαθήματος
Το μάθημα αυτό ''εξερευνά'' τη δημιουργία αμαξιδιών που κινούνται απο τη δύναμη των μικρών λάστιχων
Οι μαθητές δουλέυουν ως ομάδες "μηχανικών'' και με απλά υλικά κατασκευάζουν τα αυτοκινητάκια. Στη συ-
νέχεια κάνουν δοκιμές, αξιολογούν τα αποτελέσματα και στο τέλος τα παρουσιάζουν στη τάξη.

Ηλικίες

Στόχοι
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος  οι μαθητές πρέπει :

Να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν το αμαξίδιο
Να μετρήσουν την απόσταση και να υπολογίσουν την ταχυτητα
Να τεστάρουν και να βελτιώσουν τις κατασκεύες τους
Να επιδείξουν την πρόοδο και τα αποτελέσματα τους

Οδηγίες και Υλικά

Οδηγίες για Καθηγητές  (περιλαμβάνεται)
Τετράδιο Εργασίας για Μαθητές  (περιλαμβάνεται)
Οδηγίες για Μαθητές   (περιλαμβάνεται)

Οι ομάδες
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I n t e r n e t  C o n n e c t i o n s  
 

 International Federation of Automotive Engineering Societies: What do Automotive 
Engineers Do? (www.fisita.com/jobs/careers/do) 

 TryEngineering (www.tryengineering.org)  
 ITEA Standards for Technological Literacy: Content for the Study of Technology 

(www.iteaconnect.org/TAA) 
 National Science Education Standards (www.nsta.org/publications/nses.aspx)  

 
R e c o m m e n d e d  R e a d i n g  
 

 The New Way Things Work (ISBN: 978-0395938478) 
 Masters of Car Design (ISBN: 978-8854403376) 

 
 
O p t i o n a l  W r i t i n g  A c t i v i t y   
 

 Γράψτε μία παράγραφο που περιγράφετε τι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι
σχεδιαστές αυτοκινήτων οταν σχεδιάζουν ασφαλή αυτοκίνητα σήμερα.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαδικτυακοί Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Προαιρετική Εργασία
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Rubber Band Racers 
 

Γ ι α  τ ο υ ς  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς :  
 
 

 Σκοπός τους μαθήματος
Οι μαθητές πρέπει να κατασκευάσουν αμαξίδια που κινούνται με λαστιχάκια και στην συνέχεια
να δοκιμάσουν αν τα αμαξίδια μπορούν να ταξιδέψουν τουλάχιστον 3 μέτρα σε ένα διάδρομο 
πλάτους 1 μέτρου. 
 
 Στόχοι του μαθήματος
Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές: 
  Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ένα αμαξίδιο που κινείται με λαστιχάκια.
  Μετρήσουν την απόσταση και να υπολογίζουν την ταχύτητα.
 Δοκιμάσουν και βελτιώσουν το σχέδιό τους.
  Παρουσιάσουν την διαδικασία ανάπτυξης και τα αποτελέσματα.

 Υλικά
Για κάθε ομάδα μαθητών παρέχουμε τα εξής υλικά:
  Κομμάτι χαρτόνι 40 cm. x 40 cm.

ή κουτί δημητριακών ή μικρότερο
κομμάτι χαρτόνι και 4: CDs ή 
χάρτινα πιάτα ή πλαστικά ποτήρια
ή καπάκια από φαγητοδοχείο

 4 πλαστικά λαστιχάκια
 3 μη-ακονισμένα μολύβια

 4 μεταλλικούς συνδετήρες
 1 κουτί απο πινέζες
 ψαλίδι
 χαρτοταινία
 χάρακας
 χρονόμετρο

 

 Διαδικασία
1. Μοιράστε τα φυλλάδια μαθήματος. Μπορείτε να τα έχετε μοιράει και την προηγούμενη.

ημέρα. 
2.  Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων, και παρέχετέ τους το σετ υλικών. 
3. Εξηγέιστε στους μαθητές οτι πρέπει να κατασκευάσουν ένα αμαξίδιο με καθημερινά

υλικά το οποίο πρέπει να κινείται με την ενέργεια που παρέχουν τα λαστιχάκια.
Και πρέπει να είναι ικανό να ταξιδέψει τουλάχιστον 3 μέτρα μέσα σε έναν διάδρομο 
πλάτους 1 μέτρου. Τα λαστιχάκια δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως σφεντόνα.

4. Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν το σχέδιο για την κατασκευή τους. Πρέπει να 
συμφωνήσουν στα υλικά που θα χρειαστούν, να περιγράψουν ή να σχεδιάσουν το 
σχεδιο του αμαξιδίου τους και να το παρουσιάσουν στην τάξη.

5. Οι ομάδες των μαθητών μπορύν να ανταλλάξουν όσα υλικά θέλουν με τις άλλες ομάδες
για να φτιάξουν το σετ των υλικών που θέλουν.

6. Στην συνέχεια εκτελούν το σχέδιό τους. Μπορεί να χρειαστεί να ξανασκεφτούν το σχέδιό
τους, να ανταλλάξουν υλικά ή να ξεκινήσουν από την αρχή.

7. Εν συνεχεία δοκιμάζουν την κατασκευή τους. Μπορεύν να κατασκευάσουν έναν διάδρομο 
χρησιμοποιώντας την χαρτοταινία.

8. Οι ομάδες πρέπει να συμπληρώσουν την αναφορά αξιολόγησης και να παρουσιάσουν τα 
ευρήματά τους στην τάξη.

 Απαραίτητος Χρόνος
 Two to three 45 minute class periods 

 
 
 

,

2-3 σχολικές ώρες των 45 λεπτών.
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S t u d e n t  R e s o u r c e :  
A u t o m o b i l e s  a n d  A u t o m o t i v e  E n g i n e e r i n g  
 
 Brief History of the Automobile 
The development of the automobile as we know it today has been an evolution over the 
past several hundred years. Both Leonardo da Vinci and Isaac Newton sketched ideas for 
vehicles during their lifetimes. The first steam-powered automobile was developed in the 
late 18th century by Nicolas Cugnot. Robert Anderson of Scotland developed the first 
electric vehicle sometime in the 1830s. In 1876 Nicolaus Otto developed the first effective 
gasoline motor engine which paved the way for the first 
gasoline powered vehicles. The first successful gasoline-
powered vehicles were developed by Karl Benz and 
Gottleib Daimler in 1885. Some of the first mass-
producers of gasoline powered automobiles included Rene 
Panhard and Emile Levassor and Peugeot in France; and 
Charles and Frank Duryea, Eli Olds and Henry Ford in the 
United States.  
 
 Modern Automobiles 
Even today, automobiles are constantly evolving. Today you can find automobiles in a 
wide array of colors, shapes and sizes. The vehicles of today possess innovative design 
features such as GPS, IPod Interfaces, rear video cameras 
and the ability to parallel park on their own!  
In some markets, the size and efficiency of automobiles 
has become a priority. One of the smallest cars on the 
market, the smart car Fortwo, was introduced in 1998 by 
Nicholas Hayek the inventor of Swatch watches. The smart 
car is roughly 8 feet long 5 feet high and 5 feet wide 
making it ideal for crowded cities. The smart car Fortwo 
gets a reported 46.3 mpg in the city, and 68.9 mpg for 
highway driving. 
 
Some of the greatest innovations in automotive engineering are occurring in the way cars 
are powered. The supply, cost, and environmental impact of fossil fuels are motivating 
many automakers to offer vehicles that use green technology or run on alternative 
energies. Hybrid cars use two systems of power including a gasoline powered engine and 
an electric motor. Some hybrid models need to be plugged in to recharge power and can 
even generate electricity.  Electric cars run on electric battery powered motors. Some cars 
are designed to run on alternative fuels such as ethanol or biodiesel. Hydrogen powered 
cars and cars that run on hydrogen fuels are currently in development.  Cars that run on 
compressed air are also being investigated by automakers around the world.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες για Μαθητές :

 Σύνοψη της Ιστορίας του Αυτοκινήτου
H ανάπτυξη του αυτοκινήτου όπως το ξέρουμε σήμερα αποτελεί προίον εξέλιξης των τελευταίων εκατ-
οντάδων χρόνων. Τόσο ο Leonardo da Vinci όσο και το Isaac Newton σχεδίαζαν οχήματα κατα τη δια-
ρκεια της ζωής τους. Το πρώτο ατμοκινούμενο αμαξίδιο αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα 
απο τον Nicolas Cugnot. Ο Robert Anderson απο την Σκωτία δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρικό αυτο-
κίνητο κοντά στο 1830. Το 1876 ο Νicolas Otto σχεδίασε τη πρώτη μηχανή που λειτουργεί με πετρέλαιο
,μετα την οποία δημιουργήθηκαν και τα πρώτα οχήματα που τροφοδοτούταν απο πετρέλαιο.
Τα πρώτα επιτυχημένα αυτοκίνητα σχεδιάστηκαν απο τους Karl
Benz και Gottleib Daimler το 1885. Μερικοί απο τους πρώτους 
παραγωγούς αυτοκινήτων ήταν οι Rene Panhard , Emile Levassor
και Peugeot στη Γαλλία, ενώ στην Αμερική ήταν οι Charles and 
Frank Duryea , Eli Olds και Henry Ford.

Μοντέρνα Αυτοκίνητα

Ακόμα και σήμερα τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να  εξελίσσονται . Μπορούμε να βρόυμε αμάξια σε 
μεγάλο εύρος χρωμάτων , σχημάτων και μεγεθών. Τα οχήματα του σήμερα διατηρούν καινοτόμο
σχεδιασμό και εφαρμογές όπως GPS , οθόνες Ipod , βιντεοκάμερες
μέχρι και τη δυνατότητα αυτόματου παρκαρίσματος.
 Σε κάποιες αγορές το μέγεθος και η απόδοση των αυτοκινήτων 
αποτελούν προτεραιότητα. Ένα απο τα μικρότερα αμαξια στην 
αγορά, το Smart fortwo , μας πρωτοσυστήθηκε το 1998 απο τον 
Nicolas Hayek τον δημιουργό των Swatch Watches. Το Smart είναι
περίπου 2.5 μετρα σε μήκος και 1.5 μετρο σε πλατος και ύψος. Στη
πόλη φτάνει τα 70χλμ / ωρα ενώ σε αυτοκινητόδρομους μπορεί να 
φτάσει έως και τα 100 χλμ/ ωρα.

Κάποιες απο τις μεγαλύτερες καινοτομίες σχετικά με τη μηχανική των αυτοκινήτων αφορούν το τρόπο
με τον οποίο αυτά τροφοδοτούνται. Το κόστος και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον προωθούν τις
αυτοκινητοβιομηχανίες  να προσφέρουν οχήματα που χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια και εναλλ-
ακτικές πηγές ενέργειας. Τα υβριδικά είναι τύποι οχημάτων που χρησιμοποιούν τόσο της δύναμη του
ηλεκτρισμού όσο και την αυτή του πετρελαίου. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν ηλεκτρικές μπαταρίες
για τη λειτουργία του κινητήρα τους. Τέλος, αμάξια που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα βρίσκονται σε 
έρευνα απο πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου.
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S t u d e n t  R e s o u r c e :  
A u t o m o b i l e s  a n d  A u t o m o t i v e  E n g i n e e r i n g  
 
 Automotive Engineering 
Automotive engineers design the vehicles that we use for life, work, and play.  They are 
involved in aspects of engineering design ranging from the initial design concept all the 
way to production. They design, test and refine vehicles for safety, style, comfort, 
handling, practicality, and customer needs. The work of automotive engineers falls into 
three basic categories: design, development and production. The work of some engineers 
involves designing the basic part or systems of an automobile, such as brakes or engines. 
Research and development engineers devise solutions to various engineering challenges. 
Production engineers design the processes that will be used to manufacture the 
automobile.  
 
Here are a few science concepts that will be helpful to keep in mind when designing and 
testing your rubber band car.  
 
 Energy 
Energy is the ability to do work. All forms of energy fall into two basic categories: 
potential energy and kinetic energy. Potential energy is mechanical energy which is due to 
a body’s position. It is also known as stored energy. A car at rest has potential energy. 
Kinetic energy is mechanical energy that is due to a body’s motion. For a car to move, 
potential energy must be transformed into kinetic energy.   
 
 Newton’s Laws of Motion 
Sir Isaac Newton (1642 – 1727) was a brilliant mathematician, astronomer and physicist 
who is considered to be one of the most influential figures in human history. Newton 
studied a wide variety of phenomena during his lifetime, one of which included the motion 
of objects and systems. Based on his observations he formulated Three Laws of Motion 
which were presented in his masterwork Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica in 
1686.  
 
Newton’s First Law – An object at rest will remain at rest and an object in motion will 
remain in motion at a constant speed unless acted on by an unbalanced force (such as 
friction or gravity).  This is also known as the law of inertia. 
 
Newton’s Second Law – An object’s acceleration is directly proportional to the net force 
acting on it and inversely proportional to its mass. The direction of the acceleration is in 
the direction of the applied net force. Newton’s Second Law can be expressed as: F = ma 
 
Newton’s Third Law – For every action there is an equal and opposite reaction.  
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες για Μαθητές :

Οι μηχανικοί αυτοκινήτων σχεδιάζουν οχήματα που χρησιμοποιούμε για τη ζωή, τη δουλειά και τη
διασκέδαση μας. Έχουν ενα μεγάλο εύρος σχεδιασμού. Απο την αρχική πρωτότυπη σχεδίαση μέχρι
και την τελική παραγωγή. Δημιουργόυν, δοκιμάζουν και βελτιώνουν τα οχήματα τους την καλύτερη
δυνατή ασφάλεια , στυλ , άνεση και πρακτικότητα. Η δουλειά των μηχανικών χωρίζεται σε 3 βασικές 
κατηγορίες : Σχεδιασμός , Ανάπτυξη και Παραγωγή.  Κάποιοι μηχανικοί χρειάζεται να αναπτύξουν 
σημαντικά κομμάτια του συστήματος των αυτοκινήτων όπως τα φρένα ή οι μηχανές. Η έρευνα των
μηχανικών όμως πάντα επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα . Οι μηχανικοί παραγωγής σχεδιάζουν
όλες τις διαδικασίες που θα γίνουν για να δημιουργήθει το αμάξι.

Μηχανική Αυτοκινήτων

Ενέργεια

Ακολουθούν μερικές επιστημονικές έννοιες που θα σας βοηθήσουν για να καταλάβετε πλήρως πως
πρέπει να σχεδιάσετε και να τεστάρετε το αμαξίδιο που θα φτιάξετε.

Ενέργεια είναι η ικανότητα να κάνεις μια δραστηριότητα. Όλες οι μορφές ενέργειας χωρίζονται σε 
2 κατηγορίες ,Δυνητική και κινητική Ενέργεια. Η Δυνητική είναι μηχανική ενέργεια που σχετίζεται με τη 
θέση του σώματος. Λέγεται και αποθηκευώμενη ενέργεια. Ένα αμάξι σε ηρεμία έχει δυνητική ενέργεια
Η κινητική ενέργεια είναι μηχανική ενέργεια λόγω τη κίνησης του σώματος. Για να κινηθεί το αμάξι η
δυνητική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική.

Νόμοι του Νέυτωνα

Sir Isaac Newton ( 1642 - 1742 ) ήταν περίφημος μαθηματικός , αστρονόμος και φυσικός , ο οποίος 
θεωρείται ως ενας απο τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρρόη στην ανθρώπινη ιστορία. Ο 
Νεύτων μελέτησε πολλά φαινόμενα κατα τη διάρκεια της ζωής του , μεταξύ των οποίων τη κίνηση 
αντικειμένων και συστημάτων. Βάσει των παρατηρήσεων του ανέπτυξε τους 3 Νομους της κίνησης.
πού παρουσιάστηκαν στο αριστούργημα του Philosopiae Naturalis Principia Mathematica το 1686

1ος Νόμος Νέυτωνα : Ενα αντικέιμενο σε ηρεμία θα παραμείνει σε ηρεμία και ενα αντικέιμενο σε 
κίνηση θα παραμείνει σε κίνηση σε σταθερή ταχύτητα εκτός αν έρθει σε επαφή με μη-ισσοροπομένη
δύναμη, ( πχ βαρύτητα ) . Γνωστός και ως Νομος της Αδράνειας

2ος Νόμος Νέυτωνα : Η επιτάχυνση ενός αντικειμένου είναι ανάλογη της δύναμης που το ασκείται 
και αντιθέτως ανάλογη της μάζας του. Η επιτάχυνση έχει την κατέυθυνση της δύναμης που ασκέιται.
                                                           F = m * a

3ος Νόμος Νέυτωνα : Για κάθε δράση υπάρχει ίση και αντίθετη αντίδραση.

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica
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S t u d e n t  W o r k s h e e t :  
Design a Rubber Band Racer  
 
You are a team of engineers who have been given the challenge to design your own 
rubber band car out of everyday items. The rubber band car needs to be able to travel a 
distance of at least 3 meters within a 1 meter wide track. The car that can travel the 
farthest distance within the track is the winner.  
 
  Planning Stage 
Meet as a team and discuss the problem you need to solve. Then develop and agree on a 
design for your rubber band car. You'll need to determine what materials you want to use. 
 
Draw your design in the box below, and be sure to indicate the description and number of 
parts you plan to use. Present your design to the class. 
 
You may choose to revise your teams' plan after you receive feedback from class. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Design:           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Materials Needed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εγχειρίδιο Μαθητή :
Σχεδιασμός του Αγωνιστικού Αυτοκινήτου με Λαστιχακια

Είστε μια ομάδα μηχανικών που θα πρέπει να σχεδιάσει το δικό της αμαξίδιο με καθημερινά υλικά το οποίο θα 
κινείται με λαστιχάκια. Το αυτοκίνητο  πρέπει να μπορεί να ταξιδέψει τουλάχιστον 3 μέτρα σε έναν
διάδρομο πλάτους 1 μέτρο. Το αυτοκίνητο που θα ταξιδέψει τη μεγαλύτερη απόσταση , κερδίζει. 

Στάδιο Σχεδιασμού
Συζητήστε με την ομάδα σας το πρόβλημα που σας δόθηκε. Στη συνέχεια αναπτύξτε και συμφωνήστε
σε ένα σχέδιο για το αυτοκίνητο. Πρέπει να καθορίσετε τι υλικά θα χρησιμοποιήσετε.

Ζωγραφίστε στο πλαίσιο παρακάτω το σχέδιο σας. Συμπληρώστε επίσης τη λίστα με τα υλικά
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μόλις πάρετε χρήσιμες συμβουλές απο την τάξη , μπορείτε να ξανα αλλάξετε το πλάνο σας.

    Σχέδιο

      Απαιτούμενα Υλικα
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Rubber Band Racers 
 
S t u d e n t  W o r k s h e e t  (continued): 
 
 Construction Phase 
Build your rubber band car. During construction you may decide you need additional 
materials or that your design needs to change. This is ok – just make a new sketch and 
revise your materials list. 
 
 Testing Phase 
Each team will test their rubber band car. Your rubber band car must travel 3 meters 
within a 1 meter wide track. Calculate your car’s speed (distance traveled per unit of 
time; S = d/t). Be sure to watch the tests of the other teams and observe how their 
different designs worked. 
 
 

Rubber Band Car Data 
 

 Distance Traveled 
within Track (m) 

Time Traveled within 
Track (s) 

Speed (m/s) 
 

Test 1 
 
 

   

Test 2 
 
 

   

Test 3 
 
 

   

Average  
 
 

   

 
 
 
  Evaluation Phase 
Evaluate your teams' results, complete the evaluation worksheet, and present your 
findings to the class. 
 
Use this worksheet to evaluate your team's results in the Rubber Band Racer Lesson: 

1. Did you succeed in creating a rubber band car that traveled 3 meters within the 
track?  If so, how far did it travel? If not, why did it fail? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στάδιο Κατασκευής :
 Φτιάξτε το αμαξίδιο με τα λαστιχάκια. Κατα την κατασκευή μπορεί να αποφασίσετε οτι χρειάζεστε
 επιπλέον υλικά και να αλλάξετε το σχέδιο. Αυτό είναι εφικτό αλλά μην ξεχάσετε να ζωγραφίσετε το
 νέο σχέδιο και να ανανεώσετε τη λίστα με τα υλικά.

Στάδιο Δοκιμασίας
Κάθε ομάδα τώρα θα δοκιμάσει το αυτοκίνητο της. Το αμάξιδιο πρέπει να ταξιδέψει τουλάχιστον 3 μέτρα
σε έναν διάδρομο πλάτους 1 μέτρου. Υπολογίστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου ( Απόσταση ανα μονάδα χρό-
νου ). Δείτε τις δοκιμές των άλλων ομάδων και παρατηρήστε τα διαφορετικά σχέδια τους.

       Δεδομένα Αυτοκίνητου

 Απόσταση που δίενυσε     Χρόνος Ταξιδιού Ταχύτητα (μέτρα / second)

Mέσος Όρος

Εγχειρίδιο Μαθητών :Εγχειρίδιο Μαθητή :

Στάδιο Αξιολόγησης
 Αξιολογήστε τα αποτελέσματα όλων των ομάδων και ολοκληρώστε Τετράδιο Αξιολόγησης.
 Τέλος παρουσιάστε τα ευρήματα σας στην Τάξη.

Εργασίας.

Χρησιμοποιήστε αυτο το τετράδιο για να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα της ομάδας σας:

1. Είχατε επιτυχία στο να δημιουργήσετε ενα αυτοκίνητο με λαστιχάκια που ταξιδέυει 3 μέτρα
    μέσα στη πίστα; Αν ναι , πόσο μακρυά ταξίδεψε; Αν όχι, γιατί απέτυχε το σχέδιο;
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S t u d e n t  W o r k s h e e t  (continued): 
 

2. Did you negotiate any material trades with other teams? How did that process work 
for you? 

 
 
 
 
 

 
3. What is the average speed your car achieved?  

 
 
 

 
 

 
4. Did you decide to revise your original design or request additional materials while in 

the construction phase? Why? 
 
 
 
 
 

 
 

5. If you could have had access to materials that were different than those provided, 
what would your team have requested? Why? 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Do you think that engineers have to adapt their original plans during the 
construction of systems or products? Why might they? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κάνατε διαπραγματεύσεις με τις άλλες ομάδες για ανταλλαγή υλικών; Πως σας βοήθησε
αυτο ;

Ποιά είναι η μέση ταχύτητα που έφτασε το αυτοκίνητο ;

 Αποφασίσατε να αλλάξετε το αρχικό σχέδιο σας ; Ζητήσατε επιπλέον υλικά κατα το Στάδιο
 Κατασκευής ; Γιατι ;

 Αν μπορούσατε να έχετε διαφορετικά υλικά απο αυτά που σας παρείχαν τι θα επιλέγατε;
 Γιατί αυτα ;

Πιστεύετε οτι οι Μηχανικοί προσαρμόζουν τα αρχικά τους σχέδια κατα τη διαδικασία της 
κατασκευής των προιόντων ;

Τετράδιο Μαθητή :
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S t u d e n t  W o r k s h e e t  (continued): 
 

7. If you had to do it all over again, how would your planned design change? Why? 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. What designs or methods did you see other teams try that you thought worked 
well? 
 
 
 
 
 
 

 
9.  Do you think you would have been able to complete this project easier if you were 

working alone? Explain… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aν το ξανακάνατε όλη τη διαδικασία απο την αρχή, τι θα αλλάζατε στο σχεδιασμό;
Γιατί;

Τι σχέδια και μεθόδους είδατε απο τις άλλες ομάδες που πιστεύετε οτι λειτούργησαν καλα;

Πιστεύετε οτι θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε αυτη την εργασία καλύτερα αν δουλεύατε 
μόνοι σας; Εξηγήστε γιατι ;

Τετράδιο Μαθητή :
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F o r  T e a c h e r s :  
A l i g n m e n t  t o  C u r r i c u l u m  F r a m e w o r k s  
 

Note: Lesson plans in this series are aligned to one or more of the following sets of standards:   
• U.S. Science Education Standards (http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=4962) 
• U.S. Next Generation Science Standards (http://www.nextgenscience.org/)  
• International Technology Education Association's Standards for Technological Literacy 

(http://www.iteea.org/TAA/PDFs/xstnd.pdf) 
• U.S. National Council of Teachers of Mathematics' Principles and Standards for School 

Mathematics (http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=16909) 
• U.S. Common Core State Standards for Mathematics (http://www.corestandards.org/Math) 
• Computer Science Teachers Association K-12 Computer Science Standards 

(http://csta.acm.org/Curriculum/sub/K12Standards.html) 
 
National Science Education Standards Grades K-4 (ages 4 - 9) 

CONTENT STANDARD A: Science as Inquiry 
As a result of activities, all students should develop 
 Abilities necessary to do scientific inquiry  

CONTENT STANDARD B: Physical Science 
As a result of the activities, all students should develop an understanding of 
 Properties of objects and materials 

CONTENT STANDARD G: History and Nature of Science 
As a result of activities, all students should develop understanding of 
 Science as a human endeavor  

National Science Education Standards Grades 5-8 (ages 10 - 14) 
CONTENT STANDARD A: Science as Inquiry 
As a result of activities, all students should develop 
 Abilities necessary to do scientific inquiry  

CONTENT STANDARD B: Physical Science 
As a result of their activities, all students should develop an understanding of 
 Motions and forces  
 Transfer of energy 

CONTENT STANDARD F: Science in Personal and Social Perspectives 
As a result of activities, all students should develop understanding of 
 Risks and benefits  
 Science and technology in society  

CONTENT STANDARD G: History and Nature of Science 
As a result of activities, all students should develop understanding of 
 History of science  

National Science Education Standards Grades 9-12 (ages 14-18) 
CONTENT STANDARD A: Science as Inquiry 
As a result of activities, all students should develop 
 Abilities necessary to do scientific inquiry  

CONTENT STANDARD B: Physical Science  
As a result of their activities, all students should develop understanding of 
 Motions and forces  

CONTENT STANDARD F: Science in Personal and Social Perspectives 
As a result of activities, all students should develop understanding of 
 Science and technology in local, national, and global challenges  

 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=4962
http://www.nextgenscience.org/
http://www.iteea.org/TAA/PDFs/xstnd.pdf
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=16909
http://www.corestandards.org/Math
http://csta.acm.org/Curriculum/sub/K12Standards.html
http://www.nap.edu/books/0309053269/html/index.html
http://www.nap.edu/books/0309053269/html/index.html
http://www.nap.edu/books/0309053269/html/index.html
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F o r  T e a c h e r s :  
A l i g n m e n t  t o  C u r r i c u l u m  F r a m e w o r k s  
( c o n t i n u e d )  
 
National Science Education Standards Grades 9-12 (ages 14-18) 

CONTENT STANDARD G: History and Nature of Science 
As a result of activities, all students should develop understanding of 
 Historical perspectives  

 
Next Generation Science Standards Grades 3-5 (Ages 8-11) 

Motion and Stability: Forces and Interactions 
Students who demonstrate understanding can: 
 3-PS2-1. Plan and conduct an investigation to provide evidence of the effects 

of balanced and unbalanced forces on the motion of an object.  
Energy  
Students who demonstrate understanding can: 
 4-PS3-1. Use evidence to construct an explanation relating the speed of an 

object to the energy of that object. 
Engineering Design  
Students who demonstrate understanding can: 
 3-5-ETS1-1.Define a simple design problem reflecting a need or a want that 

includes specified criteria for success and constraints on materials, time, or 
cost. 

 3-5-ETS1-2.Generate and compare multiple possible solutions to a problem 
based on how well each is likely to meet the criteria and constraints of the 
problem. 

 3-5-ETS1-3.Plan and carry out fair tests in which variables are controlled and 
failure points are considered to identify aspects of a model or prototype that 
can be improved. 

 
Next Generation Science Standards Grades 6-8 (Ages 11-14) 

Energy  
Students who demonstrate understanding can: 
 MS-PS3-5.  Construct, use, and present arguments to support the claim that 

when the kinetic energy of an object changes, energy is transferred to or 
from the object. 

Engineering Design  
Students who demonstrate understanding can: 
 MS-ETS1-1 Define the criteria and constraints of a design problem with 

sufficient precision to ensure a successful solution, taking into account 
relevant scientific principles and potential impacts on people and the natural 
environment that may limit possible solutions. 

 MS-ETS1-2 Evaluate competing design solutions using a systematic process 
to determine how well they meet the criteria and constraints of the problem. 

 
 
 

http://www.nap.edu/books/0309053269/html/index.html
http://www.nextgenscience.org/4ps3-energy
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F o r  T e a c h e r s :  
A l i g n m e n t  t o  C u r r i c u l u m  F r a m e w o r k s  
( c o n t i n u e d )  
 
Principles and Standards for School Mathematics (ages 11 - 14) 

Measurement Standard 
-Apply appropriate techniques, tools, and formulas to determine measurements.  
 solve simple problems involving rates and derived measurements for such 

attributes as velocity and density.  
 
Principles and Standards for School Mathematics (ages 14 - 18) 

Measurement Standard 
- Apply appropriate techniques, tools, and formulas to determine measurements. 
 analyze precision, accuracy, and approximate error in measurement 

situations. 
 
 Common Core State Standards for School Mathematics Grades 2-8 (ages 7-14) 

Measurement and data 
- Measure and estimate lengths in standard units. 
 CCSS.Math.Content.2.MD.A.1 Measure the length of an object by selecting 

and using appropriate tools such as rulers, yardsticks, meter sticks, and 
measuring tapes. 

 CCSS.Math.Content.2.MD.A.3 Estimate lengths using units of inches, feet, 
centimeters, and meters. 

Expressions & Equations 
- Represent and analyze quantitative relationships between dependent and 

independent variables. 
 CCSS.Math.Content.6.EE.C.9 Use variables to represent two quantities in a 

real-world problem that change in relationship to one another; write an 
equation to express one quantity, thought of as the dependent variable, in 
terms of the other quantity, thought of as the independent variable. Analyze 
the relationship between the dependent and independent variables using 
graphs and tables, and relate these to the equation. For example, in a 
problem involving motion at constant speed, list and graph ordered pairs of 
distances and times, and write the equation d = 65t to represent the 
relationship between distance and time. 

 
Standards for Technological Literacy - All Ages 

Technology and Society 
 Standard 5: Students will develop an understanding of the effects of 

technology on the environment. 
 Standard 7: Students will develop an understanding of the influence of 

technology on history. 
 
 
 
 
 
 

http://www.corestandards.org/Math/Content/2/MD/A/1
http://www.corestandards.org/Math/Content/2/MD/A/3
http://www.corestandards.org/Math/Content/6/EE/C/9
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F o r  T e a c h e r s :  
A l i g n m e n t  t o  C u r r i c u l u m  F r a m e w o r k s  
( c o n t i n u e d )  

 
Standards for Technological Literacy - All Ages 

Design 
 Standard 8: Students will develop an understanding of the attributes of 

design. 
 Standard 9: Students will develop an understanding of engineering design. 
 Standard 10: Students will develop an understanding of the role of 

troubleshooting, research and development, invention and innovation, and 
experimentation in problem solving. 

The Designed World 
 Standard 18: Students will develop an understanding of and be able to select 

and use transportation technologies. 
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