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∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας, Έρευνας, Τεχνολογίας και Ροµποτικής F.L.L. 2015  
 
Κυριακή 8 Μαρτίου 2015. Θεσσαλονίκη.  Στο Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας 
«Noesis» πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας ο µεγάλος εθνικός τελικός του 
διεθνή διαγωνισµού FIRST LEGO LEAGUE (F.L.L.). Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, περισσότερες 
από 50 οµάδες δηµόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, καθώς και οργανισµών από όλη την Ελλάδα, ήταν εκεί 
και συµµετείχαν σε ένα φανταστικό και πολύ καλά οργανωµένο ∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής 
Καινοτοµίας, Έρευνας, Τεχνολογίας και Ροµποτικής για παιδιά 9-16 ετών.  Ο διαγωνισµός ήταν ένας 
µαραθώνιος καθώς οι οµάδες έπρεπε να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν την εργασία τους στο κοινό, 
σε συνεντεύξεις µε ειδικούς, και να εκτελέσουν ροµποτικές αποστολές. Για δύο µέρες και 15 περίπου 
ώρες,  περισσότεροι από 500 µαθητές µε την υποστήριξη 150 εθελοντών, µε χαρούµενη διάθεση µέσα σε 
ένα κλίµα γιορτής παρουσίασαν τα αποτελέσµατα της σκληρής δουλειάς τους.   
 
Η µάθηση δίχως σύνορα και όρια (World Class) είναι το φετινό παγκόσµιο θέµα του διαγωνισµού.  
Παρουσιάστηκαν κατασκευές γεµάτες φαντασία και δηµιουργικότητα καθώς και µοναδικές, καινοτόµες 
ιδέες των παιδιών για το πώς θα µπορούσαµε να µαθαίνουµε, που µας εξέπληξαν! 
 
Η οµάδα µας «Robots & Beats» συναγωνιζόµενη µεταξύ 52 µαθητικών οµάδων από όλη την επικράτεια 
κατέκτησε στον  µεγάλο τελικό του F.L.L. Greece 2015: 

• Την πρώτη θέση στην κατηγορία «Στρατηγικής και Καινοτοµίας» 
• Την τρίτη θέση  στη συνολική Επίδοση του Ροµπότ 
• Την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη  
• Τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουµε τη χώρα µας για ακόµα µια φορά στο εξωτερικό 

 
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους µαθητές και τους προπονητές που εργάστηκαν όλο αυτό το 
διάστηµα. Ιδιαίτερα στέλνουµε την εκτίµησή και το σεβασµό µας στις οµάδες των παιδιών  από  
κοινωνικά αποκλεισµένες και  µη προνοµιούχες πληθυσµιακές οµάδες.  Τις δύο πρώτες θέσεις στη γενική 
κατάταξη έλαβαν οι: Οµάδα ροµποτικής «ROBOT MASTERS» του Κολεγίου «∆ΕΛΑΣΑΛ» 
Θεσσαλονίκης και η οµάδα ροµποτικής «RoboTrainers» του 1ου Γυµνασίου Κοµοτηνής.  Συγχαίρουµε 
την eduACT και όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση και διεξαγωγή του FLL 2014-15. 
 
 
Αξιοσηµείωτο είναι: 

1. Την οµάδα µας αποτελούν 9 µαθητές και µαθήτριες ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και 
Λυκείων  της Πτολεµαΐδας και της Κοζάνης που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή 
πρόσκληση του ΚεΠληΝεΤ. 

2. Είµαστε η µοναδική συµµετοχή από την περιοχή µας και εκπροσωπήσαµε την 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. 

Πτολεµαΐδα 10/3/2015 
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3. Για έβδοµη συνεχόµενη χρονιά το Κε.Πλη.Νε.Τ. Πτολεµαΐδας και συνεργάτες µας  
στηρίζουν αφιλοκερδώς µαθητικές οµάδες της περιοχής ευθύνης µας πάνω σε 
τεχνολογίες αιχµής! 

4. Ήταν η πρώτη συµµετοχή µας στον F.L.L. και ο χρόνος προετοιµασίας µας ήταν µόλις 
τρεις µήνες. 

5. Παράλληλα προετοιµάζονται οµάδες για συµµετοχή στον World Robot Olympiad 2015. 
6. Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος Ευγενίδου αναπτύσσουµε για δεύτερη χρονιά 

ένα τηλεκατευθυνόµενο υποβρύχιο όχηµα (Hydrobot) το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
εξερευνήσει τον πυθµένα της θάλασσας, της λίµνης ή του ποταµού, να πάρει µετρήσεις 
ή να συλλέξει δείγµατα µε τη βοήθεια επιπλέον συσκευών. Ένα όχηµα το οποίο µπορεί 
διαρκώς να εξελίσσεται σε δυνατότητες. 
 

Πιστεύουµε ότι το µέλλον απαιτεί γνώση, καινοτοµία, συνεργασία, φαντασία και δηµιουργικότητα. 
Συνεχίζουµε να εργαζόµαστε σταθερά  πάνω στις νέες τεχνολογίες χτίζοντας τις βάσεις για ένα καλύτερο 
αύριο για τους νέους του τόπου µας. 

 
Η οµάδα: 
Η οµάδα µας ονοµάζεται Robots & Beats και αποτελείται από τους µαθητές και τις µαθήτριες: Αφροδίτη 
Ακριβοπούλου, Νίκος Γκουτζιαµάνης, Ελένη ∆ανιήλ, Ηλιάνα Ζαραφίδου, Κυριακή Ζαραφίδου, Συµεών 
Νίντσιος, Λάζαρος Τσιαίρης, Στεφανία Τσιάπου, Ιωάννα Χασάπη.   Οι προπονητές είναι ο Χαράλαµπος 
Ζαραφίδης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ.20, MSc Τεχνικός Υπεύθυνος Κέντρου Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών Πτολεµαΐδας Β/θµια Εκπ/ση Ν. Κοζάνης και η Σοφία Παπαγεωργιάδου, 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ.20, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 2ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας. 

 
Κε.Πλη.Νε.Τ: 
Το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Πτολεµαΐδας είναι αποκεντρωµένη υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ανήκει στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση  Π.Ε. Κοζάνης. Το 
ΚεΠληΝεΤ στηρίζει τους συναδέλφους, τις σχολικές και διοικητικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των επαρχιών Βοΐου και Εορδαίας του Ν. Κοζάνης.  Σκοπός του είναι η 
παροχής πληροφορικής παιδείας, η διάχυση τεχνογνωσίας και η στήριξη των συναδέλφων στις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν µε την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
Τα τελευταία επτά χρόνια συµµετέχει ενεργά σε διαγωνισµούς εκπαιδευτικής ροµποτικής στηρίζοντας 
οµάδες  µαθητών  ∆ηµοτικού, Γυµνασίου  και  Λυκείου σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι συµµετείχαµε µε µαθητές της πόλης µας στις παγκόσµιες ολυµπιάδες ροµποτικής: 
WRO-2009  Ν. Κορέα,  WRO-2010 Φιλιππίνες,  WRO-2011 Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα,  WRO-
2012 Μαλαισία. Την ίδια χρονιά µαθήτριες µας κατέκτησαν την 1η  Πανευρωπαϊκή θέση στο 
διαγωνισµό e-Skills Week 2012 που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2014 συµµετείχαµε στην 
ολυµπιάδα ροµποτικής WRO-2014 Σότσι Ρωσία. 
 
FIRST LEGO League: 
Ο διαγωνισµός  FIRST LEGO League (FLL) είναι ένα πρόγραµµα που υποστηρίζει τα παιδιά και τους 
νέους µε σκοπό την εξοικείωση τους µε την επιστήµη και την τεχνολογία. 
 
Ο στόχος είναι: 

• Τα παιδιά και οι νέοι να ενθουσιαστούν µε την επιστήµη και την τεχνολογία 
• Οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν την ιδέα του οµαδικού πνεύµατος 
• Να ενθαρρυνθούν τα παιδιά για την επίλυση σύνθετων project µε ένα δηµιουργικό και ευχάριστο 

τρόπο 
 
Η βάση του F.L.L. είναι ένα τουρνουά ροµποτικής σε διασκεδαστική ατµόσφαιρα, όπου τα παιδιά πρέπει 
να λύσουν µία «αποστολή» µε τη βοήθεια ενός ροµπότ. Τα παιδιά ερευνούν ένα συγκεκριµένο θέµα µε 
την οµάδα τους, σχεδιάζουν τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο ενός αυτόνοµου ροµπότ για να 
ολοκληρώσει την αποστολή. Οι οµάδες F.L.L. έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα στάδια µιας 
πραγµατικής διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, την επίλυση ενός προβλήµατος κάτω από πίεση 



χρόνου µε ανεπαρκείς πόρους και άγνωστους ανταγωνιστές. Το F.L.L. είναι ένας µικρόκοσµος της 
πραγµατικής ζωής των επιχειρήσεων από όλες τις απόψεις. 
 
Ευχαριστούµε: 
Τους γονείς και τους συναδέλφους που στηρίζουν εθελοντικά, τα εργαστήρια ροµποτικής.  
 
Το 3ο ΓΕ.Λ. Πτολεµαΐδας για την παραχώρηση των εργαστηρίων πληροφορικής και τη διάθεση του 
απαραίτητου  εξοπλισµού για τις προπονήσεις και την προετοιµασία των οµάδων. 
 
Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Πτολεµαΐδας, το 2ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας και το Μουσικό Σχολείο Πτολεµαΐδας για τη 
διάθεση του απαραίτητου  εξοπλισµού για της προπονήσεις και την προετοιµασία των οµάδων 
 
Το ∆ήµο Εορδαίας και το Ίδρυµα Ωνάση, που µε την ενίσχυση της οµάδας µας για τη συµµετοχή τον 
προηγούµενο Νοέµβριο στην Ολυµπιάδα Ροµποτικής WRO 2014 στο Σότσι της Ρωσίας, µας έδωσε τη 
δυνατότητα να προµηθευτούµε εξοπλισµό και να κατασκευάσουµε την απαραίτητη πίστα προετοιµασίας 
για τον FLL 2015. 
 
Σχετικά: 
http://plinetptol.sch.gr/rb 
https://www.facebook.com/RobotsBeats 
http://firstlegoleague.gr/ 
http://www.firstlegoleague.org/ 
http://plinetptol.sch.gr/tiki-robotics 
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2ου  ΚεΠληΝεΤ Π.Ε. Κοζάνης 
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