
 

 

ΑΛΕΞΙΑ 

Καλησπέρα σας. Οι μαθητές θεωρούμε το σχολείο βαρετό, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. 

Ανυπομονούμε να χτυπήσει το κουδούνι και να σχολάσουμε. 

Μαθητές, δεν θα θέλατε να υπάρχει ένας πιο διασκεδαστικός τρόπος μάθησης; 

Δάσκαλοι και καθηγητές, δεν θα θέλατε οι μαθητές σας να σας παρακαλάνε για 

περισσότερες ώρες συναντήσεων και να μην θέλουν να φύγουν από το σχολείο;   

Αδύνατον; Κι όμως δυνατό.     

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Στο λίγο χρόνο που έχουμε θα σας μιλήσουμε για τη συγκλονιστική μας εμπειρία Τον 

διαγωνισμό FirstLegoLeague. 

Το FLL είναι ένα πρόγραμμα ρομποτικής, με τη μορφή διαγωνισμού, για παιδιά ηλικίας 

9 έως 16 ετών. Το FLL διεξάγεται από το 1999 σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο κι έχει 

σκοπό να ενθουσιάσει τα παιδιά με την επιστήμη και την τεχνολογία. Στην Ελλάδα 

διοργανώθηκε για 1η φορά πέρυσι από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό EduAct, στη 

Θεσσαλονικη.  

 

 

ΟΛΓΑ 

Κάθε χρόνο ο διαγωνισμός έχει ένα καινούριο θέμα, κάτι  που απασχολεί τη παγκόσμια 

κοινότητα και σχετίζεται με τις επιστήμες.  

Πέρσι το θέμα ήταν η Μανία της φύσης, φέτος η τάξη του μέλλοντος και ήδη έχει 

ανακοινωθεί το θέμα της επόμενης χρονιάς που θα είναι η ανακύκλωση. 

Ο διαγωνισμός αποτελείται από 3 μέρη. Το Robot Game, το Project και τα Core Values. 

 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ 

To Robot Game περιλαμβάνει το σχεδιασμό, συναρμολόγηση και προγραμματισμό ενός 

Robot που θα φέρνει σε πέρας κάποιες αποστολές πάνω σε μία πίστα. Για την 

κατασκευή του ρομπότ χρησιμοποιούμε πακέτα Lego Mindstorms και για τον 

προγραμματισμό την γραφική  γλώσσα προγραμματισμού της Lego. Οι αποστολές  

ορίζονται κάθε χρόνο, στο τέλος Αυγούστου και είναι κοινές για όλο τον κόσμο.  



 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Είναι μεγάλη πρόκληση έχοντας δομικά υλικά (δοκούς, άξονες, γρανάζια, μοτέρ) να 

προσπαθείς να δημιουργήσεις μία κατασκευή που να μπορεί να λύσει μία αποστολή. 

Η κατασκευή και ο προγραμματισμός είναι μία διαδικασία τρομερά ενδιαφέρουσα. 

Εμπλέκονται διάφορες επιστήμες όπως πληροφορική, τεχνολογία, μαθηματικά, φυσική. 

Απαιτούνται δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, πολλές δοκιμές, μεγάλη επιμονή.  

 

 

ΛΙΑ 

Το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού είναι το Project. Το πρόβλημα για το οποίο έπρεπε 

φέτος να δώσουμε μία ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΛΥΣΗ ήταν «Πώς μπορεί ΚΑΠΟΙΟΣ να μάθει ΚΑΤΙ 

καλύτερα». Θέμα πολύ ευρύ με  Άπειρες δυνατότητες. 

Εμείς ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα δυσλεξικά άτομα στην 

ανάγνωση και προτείναμε 2 λύσεις: α) κατασκευάσαμε μία γραμματοσειρά που 

διευκολύνει την αναγνώριση των γραμμάτων που μοιάζουν ακουστικά όπως το σ-ζ και 

β) προτείναμε τον reading checker μία εφαρμογή που θα επισημαίνει και θα διορθώνει 

τα λάθη που κάνει ο δυσλεκτικός κατά την ανάγνωση. 

 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ 

Για να καταλήξουμε βέβαια τόσο στο πρόβλημα όσο και στις λύσεις χρειάστηκε να 

μιλήσουμε με πολλούς ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων, να ερευνήσουμε στο διαδίκτυο 

και να δουλέψουμε ως ομάδα πάρα πολλές ώρες. Κάθε λεπτό της διαδικασίας όμως 

ήταν απολαυστικό. Δουλεύαμε ΜΑΖΙ για ένα ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ. Αυτό από μόνο του ήταν 

μία επιτυχία. 

 

 

ΕΛΕΟΝΟΡΑ 

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.  



 

Οι βασικές αξίες έχουν σχέση με την ομαδικότητα, την ευγενή άμιλλα, τον 

επαγγελματισμό. Οι αξίες αυτές είναι τόσο βασικές που κάποια ομάδα μπορεί να 

αποκλειστεί από τον διαγωνισμό αν δεν τις τηρεί. 

 

 

 

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ 

Θέλοντας να κάνουμε γνωστή την εκπαιδευτική ρομποτική στην πόλη μας 

διοργανώσαμε ένα βιωματικό εργαστήριο ρομποτικής. Το εργαστήριο είχε πολύ μεγάλη 

επιτυχία και διαπιστώσαμε ότι μαθαίνεις καλύτερα όταν διδάσκεις κάτι. 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

Ο διαγωνισμός έγινε 7-8 Μαρτίου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών Noesis στη 

Θεσσαλονίκη. Μια εμπειρία πραγματικά μοναδική, ανεπανάληπτη.  

Ευχαριστούμε την eduACT και τον πρόεδρό της κ. Κώστα Βασιλείου που έφεραν τον 

διαγωνισμό στην Ελλάδα.  

Το FLL δεν είναι ένας διαγωνισμός σαν όλους τους άλλους.  Είναι τρόπος να σκέφτεσαι 

τρόπος να ζεις!!! 

 

 

ΑΛΕΞΙΑ 

Είμαστε η ομάδα ρομποτικής του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής, οι RoboΤrainers και οι  

RoboBrainers.  

Πέρσι καταλάβαμε την 3η θέση στον διαγωνισμό FLL και συμμετείχαμε και στο 

πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ισπανία. 

Φέτος πήραμε 2η θέση στην γενική κατάταξη και αποκτήσαμε δικαίωμα συμμετοχής στο 

πρωτάθλημα που θα γίνει στο Γιοχάνεσμπουργκ της Αφρικής 5-7 Μαΐου 2015.  

Βελτιώνουμε το ρομπότ μας και συνεχίζουμε. 

 

ΣΥΝΘΗΜΑ??? 

  



 

 


