
Μεγάλη επιτυχία για τους In.C.A.T.S.  

την ομάδα ρομποτικής του σχολείου μας  

στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής, Έρευνας & Καινοτομίας 
1η θέση στην Κατηγορία  Core Values στην Ομαδικότητα  

και 6η θέση στη Γενική Κατάταξη. 

 

που διεξήχθη στο 

ΝΟΕΣΙΣ το 

Σαββατοκύριακο 7 

& 8 Μαρτίου και 

διοργανώθηκε από 

την EduAct – 

Δράση για την 

Εκπαίδευση.  

 

 

Ο διαγωνισμός του FLL 

2015 (FIRST LEGO League 

Ελλάδας) είναι ένα 

πρόγραμμα που υποστηρίζει 

τα παιδιά και τους νέους με 

σκοπό την εξοικείωση τους 

με την επιστήμη και την 

τεχνολογία σε μία πιο 

«σπορ» ατμόσφαιρα.  

Οι στόχοι είναι: να 

ενθουσιαστούν με την 

επιστήμη και την 

τεχνολογία, να αποκτήσουν 

την ιδέα του ομαδικού 

πνεύματος και να 

ενθαρρυνθούν για την 

επίλυση σύνθετων πρότζεκτ 

με ένα δημιουργικό τρόπο.  



Ένα τουρνουά ρομποτικής 

με τη μορφή διαγωνισμού, 

για ηλικίες 9 ως 16 ετών, σε 

διασκεδαστική ατμόσφαιρα, 

όπου τα παιδιά και οι νέοι 

πρέπει να λύσουν μία 

«αποστολή» με τη βοήθεια 

ενός ρομπότ. Ερευνούν ένα 

συγκεκριμένο θέμα με την 

ομάδα τους, σχεδιάζουν τον 

προγραμματισμό και τον 

έλεγχο ενός αυτόνομου 

ρομπότ για να ολοκληρώσει 

την αποστολή. Στο μεγάλο 

τελικό συμμετείχαν 54 

ομάδες από όλη την Ελλάδα.  

 

Όλες οι ομάδες αγωνίστηκαν 

στις παρακάτω 4 κατηγορίες 

Robot game (παιχνίδι 

ρομπότ): Οι ομάδες 

καλούνται σε 2´& 30´´ να 

λύσουν όσες περισσότερες 

αποστολές μπορούν. 

Υπάρχουν τρεις γύροι για 

κάθε ομάδα στο τουρνουά! 

Μετράει η καλύτερη επίδοση 

της ομάδας 

Robot design (σχεδιασμός 

ρομπότ): Οι κριτές 

εξετάζουν τον τρόπο που 

φτιάχτηκε το ρομπότ και 

κάνουν σχετικές ερωτήσεις, 

διαρκεί 15´ 

 

Project (σχέδιο): Παρουσιάζεται η έρευνα που έχει 

πραγματοποιηθεί, διαρκεί 15´  



Core values (βασικές 

αξίες): Είναι ο πυρήνας 

όλου του διαγωνισμού. Τα 

παιδιά παρουσιάζουν με 

πόστερ ή και με άλλους 

τρόπους την ομάδα τους και 

δέχονται ερωτήσεις από 

τους κριτές αλλά και μία 

δοκιμασία συνεργασίας. 

 

Την ομάδα αποτελούσαν οι 

παρακάτω μαθητές/τριες: 

Βαρδοπούλου Γεωργία, 

Γκόγκου Γιώργος, 

Ελευθεριάδης Μιχάλης, 

Ευθυμιάδης Βλαδίμηρος, 

Κοκκινομάτης Πολύβιος, 

Κυπριανίδης Νίκος, Ντούσι 

Στέλα, Παντελίδου Κατερίνα, Τόπα Κρίστιαν, Φιζμάνι  Έλντα, 

Φιλιππίδης Αντώνης, Χριστόφας Κων/νος.  

 

 



Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 

τους προπονητές μας, την κα 

Ελένη Δελημπέη, πληροφορικός 

του σχολείου και τον κ. Κώστα 

Πασχαλόπουλο, δάσκαλο του 

ολοημέρου, που αφιέρωσαν πάρα 

πολλές ώρες μαζί μας, 

μεσημέρια, απογεύματα και 

βράδια στο σχολείο για να 

κάνουμε αυτό το όμορφο ταξίδι, 

πραγματικότητα. Επίσης την κα 

Ζωή Μαλιβίτση (Αγγλικό) για 

τους στίχους του τραγουδιού 

παρουσίασης και την κα Άρτεμις 

Κεφαλίδου (δασκάλα της Α τάξης) για την πολύτιμη βοήθειά της 

τις δυο μέρες του τελικού. Τις δυο μητέρες του σχολείου μας κα 

Βαρδοπούλου Μαρία & Θεοδώρα Γάτσου, από το Σύλλογο Γονέων 

που πρόσφεραν ως εθελόντριες στη διοργάνωση πολύτιμες 

υπηρεσίες.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως 

οφείλουμε στο Δήμο 

Κορδελιού-Ευόσμου, που 

στήριξε υλικά αλλά και ηθικά 

την προσπάθειά μας και 

συγκεκριμένα τον 

Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. 

Καμαρινό Ιωάννη, την 

Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. κα Αντωνία 

Καραπουλουτίδου, το Δντή του Γραφείου Παιδείας κ. Γκανάτσιο 

Γιώργο και την Προϊσταμένη κα Πολύμνια Βασιλειάδου και την 

EduAct - Δράση για την Εκπαίδευση, για τη σπουδαία διοργάνωση 

και τη χαρά που έδωσαν σε όλες τις ομάδες και τα παιδιά που 

συμμετείχαν. Κάναμε πολλούς νέους φίλους!!! 

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στα παιδιά 

της ομάδας ρομποτικής "Βασιλειάδα" της εκκλησίας των Τριών 

Ιεραρχών που μας βοήθησαν πολύ στα πρώτα μας βήματα.  



Το 6ο Διαπολιτισμικό 

Δημοτικό Ελευθερίου-

Κορδελιού, θα συνεχίσει να 

είναι ένα σχολείο ανοιχτό 

στην κοινωνία, ένα σχολείο 

που θα προάγει την αίσθηση 

της ελευθερίας, την 

αυτενέργεια, την 

αυτοδιαχείριση, τη 

συμμετοχή, την καινοτομία, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την 

ισότητα, το ομαδικό πνεύμα, τη φιλία, την ευγενή άμιλλα, την 

αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διασκέδαση. Τι ανακαλύψαμε;;;  

Ο διαγωνισμός του FLL Greece ήταν για μας η «Ιθάκη», που μας 

χάρισε ένα ωραίο ταξίδι. Δεν είχε καμία σημασία να κερδίσουμε, 

ήμασταν ήδη νικητές από τις εμπειρίες που αποκτήσαμε κατά τη 

διαδρομή.  

 
Οι In.C.A.T.S. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ EDUACT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΩΣΤΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΣΤΑ ΛΙΝΔΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΛΛΙΔΑ, ΗΛΙΑΝΑ ΤΣΑΠΡΑΖΗ 

ΣΤΑΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 115 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ, 

ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ.  

 


