
EΛΕΟΝΟΡΑ-Η ομάδα μας: 
Γειά σας. Είμαστε οι RoboTrainers, η ομάδα ρομποτικής του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής και στον 

διαγωνισμό First Lego League στην Θεσσαλονίκη πήραμε την τρίτη θέση. 

Η ομάδα μας αποτελείται από 12 κορίτσια και αγόρια  και των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Σήμερα εδώ 

βρισκόμαστε οι 7. Την ομάδα ξεκίνησε η καθηγήτρια πληροφορικής του σχολείου μας, Γλυκερία 

Φωτιάδου, ως σχολικό πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας. Όλοι εκτός από τον Στέλιο ασχοληθήκαμε 

φέτος για πρώτη φορά με την ρομποτική. 

Το σχολείο μας διαθέτει ένα πακέτο Lego Mindstorms NXT 2.0 και 4 πακέτα ev3.  

Η ομάδα μας συστάθηκε τον Νοέμβριο και αρχές Δεκεμβρίου μετά από ενημέρωση της καθηγήτριάς μας 

αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στον διαγωνισμό First Lego League που θα γινόταν για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα. Ήταν τρελό αν σκεφτεί κανείς ότι δεν είχαμε ιδέα όχι από ρομποτική αλλά ούτε καν από 

προγραμματισμό. Φυσικά δεν ξέραμε επακριβώς και τι απαιτούσε μια τέτοια συμμετοχή.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Στους 2 μήνες που ακολούθησαν δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις 

του διαγωνισμού. Οι τακτικές μας συναντήσεις ήταν Δευτέρα και Τετάρτη για μισή ώρα μετά την λήξη των 

μαθημάτων και Σάββατο και Κυριακή για τρεις τουλάχιστον ώρες. Βέβαια τις περισσότερες φορές 

διαρκούσαν περισσότερο. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες πριν τον διαγωνισμό μέναμε στο σχολείο και μέχρι 

αργά το βράδυ. 

Ήταν κάτι όμως που το κάναμε με ευχαρίστηση. Η ομάδα δέθηκε, γίναμε μια παρέα, περνούσαμε καλά 

και ο κοινός μας στόχος μας έδενε. Το σχολείο έγινε το 2ο σπίτι μας και σε κάθε διάλειμμα τρέχαμε στο 

εργαστήριο πληροφορικής.   

Εδώ βλέπουμε τον Στέλιο που προσπαθεί να μπει στο σχολείο από παράθυρο του 1ου ορόφου για την 

συνάντηση της ομάδας επειδή κάποιος είχε βάλει τον σύρτη πίσω από την πόρτα και δεν μπορούσε να 

μπει. 

ΣΤΕΛΙΟΣ-Η δουλειά μας 
Όπως είναι μάλλον γνωστό ο διαγωνισμός αποτελείται από 3 βασικά μέρη: το Robot Game, το Project και 

τα Core Values. 

ROBOT GAME 
α) για το robot game σχεδιάσαμε και συναρμολογήσαμε ένα απλό robot που βασίστηκε στο βασικό 

μοντέλο του ev3. Δεν είχαμε το χρόνο να μελετήσουμε και να προχωρήσουμε σε κάτι πιο πολύπλοκο. 

Άλλωστε η καθηγήτριά μας (μάλλον προπονήτριά μας πια, σύμφωνα με το fLL) επέμενε και στον κανόνα 

του KISS (Keep It Simple Silly). Δηλαδή μας προέτρεπε για την ίδια λειτουργικότητα να επιλέγουμε τον 

απλούστερο σχεδιασμό. 

Φυσικά χρειάστηκε να φτιάξουμε και κάποια εξαρτήματα τα οποία προσθέτουμε ή αφαιρούμε από το 

robot για να μπορεί να φέρει σε πέρας τις δοκιμασίες. 

Άπειρες ώρες δοκιμών με το υλικό να βάζει εμπόδια στο λογισμικό. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι 

θα ήταν τόσο δύσκολο να μετακινηθεί το ρομπότ σε εντελώς ευθεία πορεία ή ότι η τριβή από το 

ασθενοφόρο και το φορτηγό θα επηρέαζαν τόσο την πορεία του που ήταν αδύνατο να ξέρουμε με 

σιγουριά σε ποιο σημείο θα βρισκόταν το ρομπότ μας αφού τα είχε σπρώξει προς κάποια κατεύθυνση. 



Κάναμε υποθέσεις, πειραματιζόμασταν, διαψεύδονταν οι υποθέσεις μας επιμέναμε με εναλλακτικές 

λύσεις μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αμοιβή μας; Η ικανοποίηση που νιώθαμε όταν 

καταφέρναμε να δώσουμε λύση σε κάποιο πρόβλημα. 

Στον διαγωνισμό σταθήκαμε τυχεροί και το robot μας εκτέλεσε σχεδόν όλες τις αποστολές του όπως το 

είχαμε προγραμματίσει, ήμασταν μια παρέα, είχαμε ενθουσιασμό για αυτό που κάναμε και έτσι 

κατακτήσαμε την τρίτη θέση. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ- Project 
Το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού ήταν η ερευνητική εργασία. Όπως ίσως γνωρίζετε κάθε χρόνο ο 

διαγωνισμός έχει ένα θέμα. Το φετινό θέμα ήταν η μανία της φύσης. Κάθε ομάδα έπρεπε 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 έπρεπε να ετοιμάσει μία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ αυτής της λύσης για τους κριτές 

του διαγωνισμού. Επίσης να ΔΙΑΔΩΣΕΙ την καινοτόμα λύση στην τοπική κοινωνία.  

Το δικό μας project είχε τον τίτλο Young Forest Protection System. Η φυσική καταστροφή που επιλέξαμε 

αφού ερευνήσαμε στο διαδίκτυο και μιλήσαμε με ειδικούς ήταν οι Δασικές Πυρκαγιές  μια φυσική 

καταστροφή που μπορεί να συμβεί στην περιοχή μας και έχοντας πρόσφατες τις εικόνες στο μυαλό μας 

από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Ηλείας. Το πρόβλημα με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν η παράνομη 

βόσκηση σε αναδασωμένες περιοχές. Μας φάνηκε ενδιαφέρον και αστείο όταν ακούσαμε τον δασολόγο 

να μας λέει ότι ο κύριος εχθρός της αναδασωμένης περιοχής είναι οι  κατσίκες που τρώνε τα νεαρά 

δέντρα και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το πρόβλημα. 

ΛΙΑ 
Όταν ψάχνοντας πληροφορίες για τις κατσίκες, τις συνήθειές τους, τους φράχτες, ( ηλεκτρικούς και μη), 

τρόπους γενικά να αποτρέψουμε την καταστροφή της αναδάσωσης από την παράνομη βόσκηση βρήκαμε 

ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων χαρήκαμε 

ιδιαίτερα. Η κατσίκα δεν ήταν ένα απλό ζώο. Εμπεριείχε τεχνολογία που ίσως μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε!! 

Ερευνήσαμε την τεχνολογία  RFID, στην οποία στηρίζεται η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων, που 

γίνεται είτε με ενώτια είτε με ηλεκτρονικούς βώλους. Τα ενώτια και οι ηλεκτρονικοί βώλοι είναι παθητικοί 

πομποδέκτες. Δεν έχουν δηλαδή μπαταρία και ενεργοποιούνται μόνο από τους αναγνώστες. Όταν 

βρεθούν μέσα στην εμβέλεια ενός αναγνώστη, ενεργοποιούνται και στέλνουν με ραδιοκύματα την 

πληροφορία που περιέχουν (τον κωδικό αριθμό δηλαδή του ζώου) την οποία και διαβάζει ο αναγνώστης. 

 Μάθαμε πως ξεκίνησε αυτή η τεχνολογία, τις πάμπολλες χρήσεις της στην καθημερινή μας ζωή, όπως σε 

αντικλεπτικά συστήματα, πληρωμή διοδίων, διαβατήρια, κάρτες εισόδου στα ξενοδοχεία, στην 

εφοδιαστική αλυσίδα και σε πολλά άλλα. Συζητήσαμε και την κριτική που δέχεται και τους φόβους που 

εκφράζονται για μελλοντική χρήση της στους ανθρώπους, για καταγραφή ενεργειών/παρακολούθηση 

(BigBrother). 

Μιλήσαμε πάλι με ειδικό, τον κτηνίατρο κ. Φωτεινιά που εκτός από τις πολύτιμες πληροφορίες του μας 

έδωσε μας προμήθευσε με ενώτια και βώλους RFID καθώς και αναγνώστη χειρός. 

  



ΗΛΙΑΣ 
Η λύση που δώσαμε βασίζεται στην ιδέα ότι αν οι κτηνοτρόφοι ξέρουν ότι θα εντοπιστούν δεν θα 

οδηγούν τα κοπάδια τους για βόσκηση στις αναδασωμένες περιοχές. 

Συγκεκριμένα προτείναμε την τοποθέτηση πλέγματος πομποδεκτών περιμετρικά της αναδασωμένης 

περιοχής, που θα καταγράφουν τους κωδικούς των εισβολέων. Θα τροφοδοτούνται με ενέργεια από 

φωτοβολταϊκά στοιχεία και θα επικοινωνούν μεταξύ τους για μετάδοση της καταγεγραμμένης 

πληροφορίας και αποθήκευσή της σε μία κεντρική βάση. 

Τα επιχειρήματά μας σε σχέση με το κόστος είναι ότι α) το κόστος των αποτυχημένων αναδασώσεων είναι 

τεράστιο. Βρήκαμε άρθρο που μιλάει για 4 εκ € που εξαφανίστηκαν ως τροφή κατσικιών. Τα λεφτά 

δηλαδή ούτως ή άλλως δίνονται β) θα τοποθετούνται μόνο όπου η αναδασωμένη περιοχή γειτνιάζει με 

κατοικημένες και κινδυνεύει από παράνομη βόσκηση γ) όταν μεγαλώσουν τα δέντρα οι πομποδέκτες θα 

χρησιμοποιούνται αλλού 

Παρουσιάσαμε την δουλειά μας στο blog μας φυσικά, σε μαθητές του 1ου και 2ου γυμνασίου Κομοτηνής, 

στους ειδικούς με τους οποίους είχαμε συνεργαστεί, και είχαμε μια ανέλπιστη, καταπληκτική ευκαιρία να 

την παρουσιάσουμε στον κ.Μαυρίδη Νικόλαο διδάκτορα του ΜΙΤ, Ιδρυτή και Διευθυντή του Interactive 

Robots Media Lab στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ερευνητή του Δημόκριτου που βρέθηκε στην πόλη 

μας. 

Για την παρουσίαση του project μας στην κριτική επιτροπή γράψαμε ένα θεατρικό και δημιουργήσαμε κι 

ένα video που προβάλλεται κατά την διάρκεια του θεατρικού. 

Μπορείτε να δείτε το video στο blog μας, ή στο Youtube και στο facebook. 

ΑΘΗΝΑ-CORE VALUES 

Το τρίτο μέρος του διαγωνισμού 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 και έχουν 

σχέση με την ομαδικότητα, τον επαγγελματισμό, την ευγενή άμιλλα κτλ. 

Για τις βασικές αξίες δουλέψαμε ομαδικά παιχνίδια και δημιουργήσαμε μία αφίσα που ήταν απαραίτητη 

για την εξέτασή μας από την κριτική επιτροπή. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Στο διαγωνισμό FLL στην Θεσσαλονίκη 8-9/3/2014 πήραμε την τρίτη θέση και αποκτήσαμε δικαίωμα 

συμμετοχής στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Pamplona της Ισπανίας 28-31/5/2014. 

Η εμπειρία από την συμμετοχή στους διαγωνισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία ήταν 

πραγματικά μοναδική, ανεπανάληπτη. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να αποκτήσουμε φιλικούς 

δεσμούς με παιδιά από πολλές χώρες από όλο τον κόσμο. 

Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ήμασταν μέρος και των δύο αυτών γεγονότων. Ευχαριστούμε τον κ. 

Κώστα Βασιλείου και όλους τους ανθρώπους της  eduAct που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία φέρνοντας 

τον διαγωνισμό FLL στην Ελλάδα και φυσικά την προπονήτριά μας που τόλμησε αυτό το εγχείρημα και 

αφιέρωσε τόσο χρόνο στην ομάδα μας. 

Σας ευχαριστούμε. 


