
  

  

 

 

Ομάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής                                       ΠΡΟΣ: ΔΕΔΔΥΕ 

NGK (Next Generation Kids)     

2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων 

 

Ευχαριστήρια  Επιστολή  

Η ομάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής NGK του 2ου Δημ. Σχ. Καλυβίων, οι προπονητές καθώς 

και ο Σύλλογος Γονέων κ Κηδεμόνων θα ήθελαν να σας ευχαριστήσουν για την πολύτιμη 

βοήθειά σας στο να συμμετάσχει η ομάδα στο https://www.firstchampionship.org/houston  

Είμαστε περήφανοι να σας ανακοινώσουμε επίσης πως η ομάδα NGK επέστρεψε με 

Παγκόσμιο Κύπελλο από τον διαγωνισμό. Η ομάδα μας, η ομάδα ρομποτικής του 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων, έφερε από το Χιούστον των ΗΠΑ το παγκόσμιο 

κύπελλο καλύτερης απόδοσης στο  (World Festival)  και την 8η θέση στον κόσμο στο 

Robot Game ανάμεσα στις 108 κορυφαίες ομάδες!!! 🏆🏆🏆🥇 

Είναι η πρώτη φορά που ελληνική συμμετοχή καταφέρνει τέτοιες διακρίσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Οι κριτές αναγνώρισαν την εξαιρετική εμφάνιση των παιδιών και 

κατά την συγκλονιστική στιγμή της απονομής υπογράμμισαν: «Όταν έρχεται η 

στιγμή να αναφερθούμε στους πρώτους, μιλάμε για την ομάδα που αγκαλιάζει τη 

δουλειά, αγκαλιάζει τη νοοτροπία της σκληρής δουλειάς και της σκληρής 

προσπάθειας - "Work hard, try hard"»!!!  

Επιπλέον, συνεχίζοντας την παράδοση, μετά το πρώτο βραβείο προγραμματισμού την 

περσινή χρονιά στον τελικό του FLL στη Θεσσαλονίκη και την υποψηφιότητα για το 

ίδιο βραβείο φέτος, η ομάδα μας κατάφερε να ενθουσιάσει τους κριτές και να 

προταθεί για το βραβείο προγραμματισμού και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του FLL 

στο Houston και φυσικά για βραβείο παρουσίασης του Project!! 

Τέλος, η φετινή πορεία έκλεισε με την ομάδα NGK να είναι οι εκπρόσωποι της χώρας 

στο Global Innovation Award Nominee  

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν το Διάστημα - "Into Orbit" και η ομάδα μας πρώτευσε  

δημιουργώντας παιχνίδια ειδικά για πολύμηνες διαστημικές αποστολές, 

προγραμμάτισαν και χειρίστηκαν με άψογο τρόπο το ρομπότ τους και προέβαλαν ως 

θεμελιώδεις αξίες της ομάδας τη συνεργασία, τον ευγενή επαγγελματισμό, την 

ομαδική δουλειά και τον συναγωνισμό. Όλα αυτά βέβαια με την πολύτιμη 

συμπαράσταση και βοήθειά σας ως χορηγοί των πρωταθλητών.  

 

Η Ομάδα – NGK 

Σας ευχαριστεί  

https://www.firstchampionship.org/houston


 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 1Τελικός γύρος Robot Game με την ομάδα από Μαλαισία 

Εικόνα 2Με το Παγκόσμιο Κύπελλο 

8η θέση στον 

κόσμο στο 

Robot Game  

 


