
ROBOTECHS 

  

Στη διάρκεια του προγράμματος πήραμε πολλά. Όλα ήταν θετικά. Όλοι λατρέψαμε τη διαδικασία από 

τις πρώτες, κιόλας, αποστολές. Όσο πολλαπλασιάζονταν οι αποστολές, μεγάλωνε και το ενδιαφέρον 

μας. Από τη στιγμή που αρχίσαμε τις ομαδικές αποστολές και τις κατασκευές με τα «Kit» ρομποτικής 

συνεργαζόμασταν άψογα μεταξύ μας. Επίσης, είχαμε πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία με τα 

παιδιά από τη Σλοβακία. Ο JKokky και η Gabi έκαναν εξαιρετική δουλειά με σκοπό να κάνουν το 

πρόγραμμα πιο ευχάριστο και ελκυστικό για μας. Εξελιχθήκαμε ως «προγραμματιστές» αλλά και ως 

«κατασκευαστές». 

Ήταν μαγική εμπειρία για όλους μας και είμαστε σίγουροι ότι θα σαρώσουμε τα βραβεία. 

 

Χρήστος Βαϊτσης 

Γρηγόρης Καμκούτης 

Ειρήνη Καραχίτου 

Άννα Κουκάλη. 

  

  



CODEROIDS  

 

Κατά την διάρκεια του προγράμματος αποκτήσαμε πολλές καινούριες γνώσεις. Καταρχάς μάθαμε 

πολλά για τον προγραμματισμό, αν και στην αρχή μας φαινόταν όλα δύσκολα. Απολαύσαμε την 

κατασκευή των ρομπότ, γιατί ήταν κάτι καινούριο για μας. Ήταν πολύ διασκεδαστικό παρά κάποια 

μικρά προβλήματα. Για παράδειγμα, τα υλικά μερικές φορές δεν έφταναν για όλους μας. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα όμως ήταν πως είχαμε μόνο ένα τούβλο οπότε η κάθε ομάδα περίμενε την 

άλλη για να μπορέσει να ξεκινήσει. Παρ’ όλα αυτά ήταν μια ωραία εμπειρία και είχαμε καλή 

συνεργασία μεταξύ μας αλλά και με τα παιδιά από τη Σλοβακία. Περάσαμε πολύ όμορφα και θα το 

ξανακάναμε με μεγάλη χαρά.  

 

Ράνια Ζανδέ 

Νικόλαος Κόζανας 

Μανώλης Κλίγγος 

Γιάννης Ζίγκος 

Μαρία Κουσά 

  



ARTIBOTS 

  

Σαν ομάδα συνεργαστήκαμε αρκετά καλά.  

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Πρώτα απ’ όλα  υπήρχε μια μικρή διαφωνία μεταξύ της 

ομάδας από την Ελλάδα και της ομάδας της Σλοβακίας για το τι θα πρωτοκατασκευάσουμε. Μας 

άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορέσαμε να συνεργαστούμε και να επικοινωνήσουμε με παιδιά 

από άλλη χώρα. Αυτό μας βοήθησε να εξασκήσουμε καλύτερα τα αγγλικά μας και να αναπτύξουμε 

καλύτερες σχέσεις με τους συμμαθητές μας. Για την πρώτη κατασκευή δουλέψαμε με υλικά που 

πιάναμε πρώτη φορά στα χέρια μας. Θα μας άρεσε πολύ να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο. Αν και τη 

μέρα που μιλούσαμε βιντεοκλήση με τα παιδιά από τη Σλοβακία υπήρχε μια αμηχανία και από τις 

δύο πλευρές, ήταν ωραίο που καταφέραμε να τους δούμε πρώτη φορά και να μιλήσουμε live. 

 Ένα project με πολλές αναμνήσεις. 

 

Άννα Ζίγκου 

Ευτυχία Κουκάλη 

Κων/νος  Γκέκας 

Μαρία Ζέρβα 

Δημήτρης Νούραγας 

  



MECHANIX 

 

Φέτος ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα ρομποτικής με την βοήθεια του καθηγητή μας κ. Ιωάννη Κοκκινίδη. 

Σε συνεργασία με ένα άλλο σχολείο της Σλοβακίας προσπαθήσαμε να φέρουμε σε πέρας τις 

αποστολές που μας ανέθεσαν οι καθηγητές μας. Μέσω αυτού του προγράμματος μάθαμε πολλά 

ενδιαφέροντα πράγματα. Μας άρεσε πολύ ο τρόπος που δουλεύαμε με τα Lego Mindstorms και S4A 

bricks. Με τα παιδιά είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία η οποία μας βοήθησε σε όλη την πορεία του 

προγράμματος. Όπως κάθε πρόγραμμα έτσι και αυτό είχε τα θετικά και τα αρνητικά του. Υπήρχαν 

παιδιά τα οποία δεν ήταν πολύ συνεργάσιμα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε σωστά και 

ολοκληρωμένα την κάθε αποστολή μας. Επίσης, η επικοινωνία με τα παιδιά της Σλοβακίας πολλές 

φορές ήταν αρκετά δύσκολη λόγω της απόστασης. Ήταν κάποιες φορές που ο χρόνος μας πίεζε. 

Δυσκολευόμασταν να τελειώσουμε την αποστολή μας μέσα στην προθεσμία αλλά με λίγο 

περισσότερη πίεση, θετική ενέργεια και σωστή συνεργασία τα καταφέρναμε. Ήταν μια πολύ καλή 

εμπειρία που δεν θα ξεχάσουμε και αν μας δινόταν η ευκαιρία θα ξανά κάναμε. Ευχόμαστε σε κάθε 

παιδί να έχει την δυνατότητα να ζήσει και να μάθει πράγματα όπως και εμείς. 

 

Νίκος Πολύζης 

Νίκος Σακελλάρης 

Νίκος Σαπουνάς 

Μαρία  Τζήκα 

Γκεράλντ Χάνι 


