
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Καλημέρα σας. Είμαστε οι RoboTrainers, η ομάδα ρομποτικής του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής. 

Η ομάδα αποτελείται από κορίτσια και αγόρια  και των 3 τάξεων του Γυμνασίου Τα περισσότερα μέλη της 

ομάδας ασχολήθηκαν φέτος για πρώτη φορά με την ρομποτική. 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ 

Διαθέτουμε ένα πακέτο Lego Mindstorms NXT 2.0 και 4 πακέτα ev3. Το πρώτο πακέτο αγοράστηκε πέρυσι 

με χρήματα του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας ενώ τα υπόλοιπα 4 αγοράστηκαν 

φέτος με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Κάθε πακέτο διαθέτει δοκούς, συνδετήρες, γρανάζια, άξονες, ρόδες κτλ καθώς και 3 μοτέρ και 5 

αισθητήρες (φωτός, υπερήχων, αφής και γυροσκόπιο). Με τα υλικά αυτά κατασκευάζουμε μικρά ρομπότς 

διαφόρων μορφών όπως οχήματα ή ανθρωποειδή.  

Το Βασικό εξάρτημα του κάθε ρομπότ είναι το brick (όπως το αποκαλούν) και είναι πάντα η καρδιά της 

κατασκευής αφού σε αυτό συνδέουμε τα μοτέρ και τους αισθητήρες και περιέχει επεξεργαστή που 

εκτελεί το πρόγραμμα που του φορτώνουμε. 

ΑΪΣΕΝΟΥΡ 

Η ομάδα μας αποφάσισε (αν και δεν είχε ιδιαίτερη εμπειρία) να λάβει μέρος στον διαγωνισμό 

FirstLegoLEague που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ασχοληθήκαμε  αποκλειστικά με την 

προετοιμασία μας για τον διαγωνισμό που έγινε στις 8-9/Μαρτίου. Άλλωστε η δουλειά που απαιτούνταν 

ήταν ΤΕΡΑΣΤΙΑ. 

Ο διαγωνισμός γίνεται από το 1999 σε 160 χώρες σε όλο τον κόσμο και περιλαμβάνει 3 μέρη. Το Robot 

Game, το Project και τα Core Values (ή βασικές αξίες στα ελληνικά). 

ΛΙΑ 

Το πρώτο μέρος του διαγωνισμού είναι το Robot Game.To ΡRobot Game περιλαμβάνει το σχεδιασμό, 

συναρμολόγηση και προγραμματισμό ενός Robot που να φέρνει σε πέρας τις αποστολές που έχουν 

οριστεί από το FIrstLegoLeague και γίνονται πάνω σε μία πίστα που την προμηθευόμαστε κατά την 

εγγραφή μας στον διαγωνισμό. Οι αποστολές ορίζονται τέλος Αυγούστου και είναι κοινές σε όλο τον 

κόσμο. Η ομάδα εξετάζεται ως προς ο σχεδιασμό του ρομπότ και φυσικά ως προς τον προγραμματισμό 

του. 

Στο video βλέπουμε  το ρομπότ μας σε δράση. Στο φουαγιέ μπορείτε να δείτε όλο το video με το ρομπότ 

να εκτελεί όλες τις αποστολές. Επίσης υπάρχει μεγάλο μέρος της πίστας και μπορείτε δείτε το ρομπότ εν 

δράσει ή να δείτε τον κώδικα των προγραμμάτων. 

ΣΤΕΛΙΟΣ 

Για τα πρoγράμματα χρησιμοποιούμε την γραφική  γλώσσα προγραμματισμού της Lego. Οι εντολές είναι 

μπλοκς που μπορούν να τοποθετηθούν στο πρόγραμμα με σύρε και άσε. Σε κάθε μπλοκ μπορούμε να 



ορίσουμε τις απαραίτητες παραμέτρους για την εντολή. Π.χ. με αυτή την εντολή ζητάμε τα μοτέρ που 

είναι συνδεδεμένα στη B και C πόρτα να γυρίσουν με δύναμη 40, προς τα πίσω, για τόσες περιστροφές 

όσες η τιμή της παραμέτρου που δίνεται ως έξοδος από προηγούμενη εντολή. 

ΕΛΕΟΝΟΡΑ 

Το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού είναι το Project. Κάθε χρόνο ο διαγωνισμός έχει ένα θέμα. Το φετινό 

θέμα είναι η μανία της φύσης. Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει μία φυσική καταστροφή να εντοπίσει ένα 

πρόβλημα που προκύπτει κατά την προετοιμασία μας , την αντιμετώπιση του φαινομένου ή κατά την 

αποκατάσταση των ζημιών και να προτείνει μία ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΛΥΣΗ. Στη συνέχεια πρέπει να ετοιμάσει μία 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ αυτής της λύσης για τους κριτές του διαγωνισμού. Επίσης να ΔΙΑΔΩΣΕΙ την 

καινοτόμα λύση στην τοπική κοινωνία.  

ΑΘΗΝΑ 

Το τρίτο μέρος του διαγωνισμό αφορά τα core values. Τις βασικές αξίες που πρέπει να ακολουθούν τα 

μέλη της ομάδας τόσο κατά την προετοιμασία τους όσο και κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Αυτές 

είναι:….  

1.Είμαστε ΟΜΑΔΑ 

2. Εμείς κάνουμε τη δουλειά για να βρούμε λύσεις, με την καθοδήγηση από τους προπονητές και τους συμβούλους 

μας 

3. Γνωρίζουμε ότι οι προπονητές και οι σύμβουλοί μας δεν έχουν όλες τις απαντήσεις. Μαθαίνουμε μαζί! 

4. Τιμούμε το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας 

5. Αυτό που ανακαλύπτουμε είναι πιο σημαντικό από (ό,τι συνολικά θα κερδίσουμε)-τη νίκη 

6. Μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με τους άλλους 

7. Σε ότι κάνουμε εκφράζουμε  αξιοπρεπή επαγγελματισμό 

8. Περνάμε καλά! 

Οι αξίες αυτές είναι τόσο βασικές που κάποια ομάδα μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό αν δεν 

τις τηρεί. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο διαγωνισμός έγινε 8-9 Μαρτίου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών Noesis στη Θεσσαλονίκη. Η εμπειρία 

ήταν πραγματικά μοναδική, ανεπανάληπτη. Η οργάνωση άψογη. 300 παιδιά έλαβαν μέρος και 

υπολογίζεται ότι 2000 θεατές επισκέφτηκαν τον χώρο αυτές τις 2 ημέρες. Για όποιον ενδιαφέρεται για 

περισσότερες πληροφορίες έχουμε πάρα πολύ υλικό στο blog μας και στο facebook. 

 

ΗΛΙΑΣ 

Πήραμε την 3η θέση και βραβείο στον σχεδιασμό ρομπότ. 

Με την 3η θέση αποκτήσαμε δικαίωμα συμμετοχής στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στην 

Pamplona της Ισπανίας 28-31/5/2014. Βελτιώνουμε τα προγράμματά μας και συνεχίζουμε. 

 


