
1ο Βραβείο Καλύτερης μακέτας στον  Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

 

 

 Το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 

Νέας Ιωνίας στον Τελικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2022, με την ομάδα 

Gemma Robot Neas Ionias κέρδισε την 1η θέση για 

την καλύτερη μακέτα στο Πανελλήνιο με το 

project ΝΙΑΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ!!! 

 

 

 

Το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Νέας 

Ιωνίας συμμετείχε στον Πανελλήνιο 

Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με 

την ομάδα Gemma Robot Neas Ionias στην 

κατηγορία Αγροτική Ανάπτυξη και την 

ομάδα Goal Robot Neas Ionias 1 στην 

κατηγορία Ποδόσφαιρο 2χ2. 

 

 

 

Στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Αττικής η ομάδα 

Goal Robot Neas Ionias 1 στην κατηγορία 

Ποδόσφαιρο 2χ2, με 2 νίκες και 2 ήττες 

αποκλείστηκε από τον τελικό με διαφορά τερμάτων. 

Οι μαθητές χάρηκαν τη συμμετοχή τους στον 

διαγωνισμό αγωνίστηκαν με σθένος, ήταν πολύ 

καλά προετοιμασμένοι, αλλά στο ποδόσφαιρο παίζει 

ρόλο και η τύχη… 

 

 

 

 

 



Στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Αττικής η ομάδα 

Gemma Robot Neas Ionias στην κατηγορία Αγροτική 

Ανάπτυξη κατάφερε να πάρει την πρόκριση για στον 

Τελικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής 2022, με το project ΝΙΑΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 

 

 

 Εκεί 

διαγωνίστηκε με τις ομάδες από όλη την Ελλάδα, 

πέρασε στις 2 φάσεις του τελικού αφού αξιολογήθηκε 

από ομάδες κριτών, και τελικά κατάφερε να κερδίσει 

την 1η θέση για την καλύτερη μακέτα στο Πανελλήνιο. 

Η μακέτα ήταν εντυπωσιακή, προκάλεσε το 

θαυμασμό όλων των ομάδων, των επισκεπτών, των 

διοργανωτών αλλά και των κριτών και τελικά 

αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη μακέτα του 

Διαγωνισμού κατακτώντας το Βραβείο της 1ης θέσης. 

 

 Οι μαθητές ήταν άψογοι, έτρεξαν το project επιτυχώς, 

χωρίς τη βοήθεια του προπονητή και κατάφεραν να 

εντυπωσιάσουν τους πάντες. Θερμά συγχαρητήρια για 

το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και την 

ευγενή άμιλλα που επέδειξαν. 

 

 

 

 

Θερμά συγχαρητήρια στους γονείς για τις επιδόσεις των 

μαθητών στις ομάδες τους, καθώς και για την άψογη 

συνεργασία και βοήθεια που πρόσφεραν από την αρχή 

του Διαγωνισμού. 

 

 

 

Θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς του 3ου 

Πειραματικού, που στήριξαν τις ομάδες Ρομποτικής του 

σχολείου, την αμέριστη βοήθειά τους, καθώς και την 

παρουσία τους σε όλες τις φάσεις του Διαγωνισμού. 

Το project ήταν αφιερωμένο σε όλους τους παλιούς 

μαθητές από το 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Νιάτων, καθώς 

και στους αγαπημένους φίλους και συγχωριανούς στα 

Νιάτα, των εκπαιδευτικών Γιάννου και Κωσταγιάννη!!! 

 

 

 

 



Η ιδέα… 

Τα Νιάτα είναι ένα γραφικό χωριό που βρίσκεται στις 

παρυφές του Πάρνωνα στη Λακωνία. Είναι ένα χωριό 

με περίπου χίλιους κατοίκους και σε υψόμετρο περίπου 

300 μέτρα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι ασχολούνται 

με τη γεωργία παράγοντας το περίφημο Λακωνικό λάδι 

έξτρα παρθένο, τα περίφημα πορτοκάλια, μανταρίνια 

και λεμόνια το μέλι, από τις πλαγιές του Πάρνωνα και 

του Ταΰγετου, καθώς και τα περίφημα κρασιά από τις 

ημιορεινές πλαγιές του Ζάρακα.   

 

Ο προπονητής κύριος 

Κώσταγιάννης καθώς και η 

σύζυγός του η κυρία 

Γιάννου, που κατάγεται από 

το χωριό Νιάτα Λακωνίας 

υπηρέτησαν στο δημοτικό 

σχολείο Νιάτων 8 χρόνια. 

 

Αγάπησαν πολύ το χωριό και τους κατοίκους ανέπτυξαν βαθιές σχέσεις φιλίας με τους 

μαθητές και τους χωριανούς και θέλησαν μέσα από το project μας της αγροτικής ανάπτυξης 

να προβάλουν το χωριό μέσα από τα προϊόντα που παράγουν, και να θυμίσουν στους παλιούς 

τους μαθητές, τις ωραίες στιγμές που πέρασαν στα Νιάτα.... 

 

 

 

Παρακολουθήστε το έργο μας αφιερωμένο στα Νιάτα, καθώς και το διαγωνισμό, στους 

παρακάτω συνδέσμους... 

 

Περισσότερα σε λίγες μέρες... 

 

https://youtu.be/f9jqJuTJlrk  1η ΘΕΣΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

https://youtu.be/rRxIXiaiwyM  Η ΜΑΚΕΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

https://youtu.be/DgUI1jhqQt4  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

https://youtu.be/gscowlEEjkk            ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

https://youtu.be/f9jqJuTJlrk
https://youtu.be/rRxIXiaiwyM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDgUI1jhqQt4%3Ffbclid%3DIwAR3gIoRf2Ww1sQ9OO1suCy3nkFgBowwctuhOaiRuwCwlbiPrjxbGdXUfRgs&h=AT3kWeFt85XSzXfb_7TjM64HQGVLlUEWR_uMc5RXIHegfJbDCksBN7k47DPUHo4XJJ0BA3zJB3WyCmNFoVnqZ1qtW9F0nrBDUxHtYQHJ8uwUnQywrEW3TxZfjQ8VmU1lLE53&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2D27u20QjxOW69cKns1Nm-_hzCXquMsnMF6guS6En_Wn1rZW-WhWUyPbBa5vWavRkrY9vnzX3IOnNHbwNhjPXbmzwFS1q2n_RKzXZXJxLtBGT7WgexdjAXAX-C9klh4F7GYsLotMffx-t9fKWY8uPUNg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgscowlEEjkk%3Ffbclid%3DIwAR2k0ahhdI6i0Q2ET5a4Z-E2tKtqq-kUU-WnxJbGbdLHuK6fQLPr9hWkxK8&h=AT2QY6K-OKPy1SZf8dGTKCRLzxLmSGBiWfCMlhWbswdj8u9ZpPK-kK4jxvz6lbugC-7BATnkrZ3Ku1WhTeUcx94MrEXU0hwu9QDRMSRnjJk_6hevFyRModSeUH_FMmPfkR1I&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2D27u20QjxOW69cKns1Nm-_hzCXquMsnMF6guS6En_Wn1rZW-WhWUyPbBa5vWavRkrY9vnzX3IOnNHbwNhjPXbmzwFS1q2n_RKzXZXJxLtBGT7WgexdjAXAX-C9klh4F7GYsLotMffx-t9fKWY8uPUNg

