
FUTURE RACERS – F1 IN SCHOOLS για Δημοτικά 

Το Νοέμβριο του 2019, η δασκάλα της Πληροφορικής, Ελένη Κάκνα, μας μίλησε για τον διαγωνισμό 

F1 in Schools και για το STEM. Μας έδειξε video και μας γνώρισε ένα παιδι που είχε πάρει μέρος 

στο διαγωνισμό και θα πήγαινε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο AbuDhabi. Ενθουσιαστήκαμε με 

την ιδέα και αποφασίσαμε να φτιάξουμε τη δική μας ομάδα και να πάρουμε κι εμείς μέρος στο 

διαγωνισμό για τα δημοτικά. 

Επειδή είμαστε πολλά παιδιά, έπρεπε να χωριστούμε σε ομάδες και η κάθε ομάδα να ασχοληθεί 

με ένα ξεχωριστό θέμα. Για να τις φτιάξουμε, κάθε παιδί διάλεξε αυτήν που επιθυμούσε. Στη 

συνέχεια με εκλογές, κάθε ομάδα διάλεξε τον αρχηγό της. 

Ομάδα Marketing και προώθησης: 

Η ομάδα marketing με την κατάλληλη συνεργασία πρέπει να προωθήσει την ομάδα μας, δηλαδή να 

την κάνει γνωστή στον κόσμο αλλά και σε εταιρίες ώστε να μας βοηθήσουν οικονομικά και όχι μόνο. 

Τα μέλη της είναι: Μαρίνα Κοπελιά (αρχηγός), Κατερίνα Σκαναβή (υπαρχηγός), Μαριτίνα 

Χατζηχριστοδούλου, Αθηνά Σιδηροπούλου, Μαριλένια Σαρατσιώτη, Μελίσσα Μάρκου. 

Ομάδα Σχεδίασης: 

Η ομάδα σχεδίασης, ασχολείται με τη σχεδίση του αυτοκινήτου και βρίσκει 

τις καλυτερες τεχνικές για να είναι το αυτοκίνητό μας γρήγορο αλλά και να 

ακολουθεί τις προδιαγραφές που δίνονται από τον διαγωνισμό. 

Τα μέλη της είναι: Τρύφωνας Άκουρος (αρχηγός), Μάριος Γιουνές 

(υπαρχηγός), Ζωή Μανιάτη, Κωνσταντίνα Φωτάκη. 

Ομάδα Κατασκευής: 

Η ομάδα κατασκευής αναλαμβάνει την κατασκευή του αυτοκινήτου 

ώστε να είναι σωστό, γρήγορο και γερό, δηλαδή να μη σπάσει. Πρέπει 

επίσης να βρει και να προμηθευτεί τα υλικά που θα τοποθετήσει στη 

συνέχεια στο αυτοκινητάκι στις κατάλληλες θέσεις. 

Τα μέλη της είναι: Δημήτρης Εγγλέζος (αρχηγός), Γιώργος Σταυρίδης (υπαρχηγός), Κατερίνα 

Λαζάρου, Άννα-Μαρία Κουσαθανά, Γιάννης Ταρνάρης 

Ομάδα Πληροφορικής:  

Η ομάδα πληροφορικής πρέπει να βρίσκει στο internet τις 

πληροφορίες που χρειάζονται οι άλλες ομάδες, να 

προετοιμάσει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα μέσω του 

υπολογιστή, να εγκαταστήσει και να βοηθήσει στο 

χειρισμό του σχεδιαστικού προγράμματος, και να χειριστεί 

σε συνεργασία με τη δασκάλα της Πληροφορικής τις 

σελίδες της ομάδας στο διαδίκτυο. Γενικά είναι η ομάδα που υποστηρίζει όλες τις άλλες ομάδες. 

Τα μέλη της είναι: Μιχάλης Παπαδόπουλος (αρχηγός), Γιάννης Θωμαϊδης (υπαρχηγός), 

Παναγιώτης Τελίδης. 



Για να πάμε καλά στο διαγωνισμό, είναι πολύ σημαντικό όλες οι ομάδες να έχουν μία καλή 

συνεργασία χωρίς τσακωμούς. Ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον και όλοι μαζί πρέπει να είμαστε 

συγκεντρωμένοι στους στόχους μας! 

Οι στόχοι μας: 

1. Να έχουμε μία καλή συνεργασία και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. 

2. Να είμαστε συνεπείς στις ημερομηνίες που μας δίνονται. 

3. Να φτιάξουμε το γρηγορότερο αυτοκινητάκι και να είναι γερό. 

4. Να φτιάξουμε το αυτοκινητάκι σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

5. Να φτιάξουμε τα σωστά έγγραφα που μας ζητούν και να προετοιμαστούμε για τις ερωτήσεις. 

6. Να γίνουμε γνωστοί στοι κοινό. 

7. Να είμαστε νικητές! 

Στο τέλος, εκλέξαμε την αρχηγό ολοκληρης τη ομάδας, την Μαριλένια Σαρατσιώτη και ελπίζουμε 

να είναι η καλύτερη επιλογή μας. 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ 

Για να μπορέσουμε να συμετάσχουμε στο διαγωνισμό έπρεπε να μάθουμε ορισμένα θέματα 

Φυσικής που έχουν σχέση με το αυτοκινητάκι. Έτσι με τη βοήθεια της δασκάλας μας συζητήσαμε 

τα παρακάτω: 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Η ταχύτητα είναι μια δύναμη. Μας δείχνει το πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα. Μετριέται με 

χιλιόμετρα την ώρα. Όταν στο αυτοκινητάκι μας ασκείται δύναμη, τότε μπορεί να προκληθεί 

αύξηση ή μείωση στην ταχύτητά του και αλλαγή της κατεύθυνσής του. Για το αυτοκινητάκι μας 

είναι σημαντικές οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων κατά τις συγκρούσεις τους και η 

αντίσταση του αέρα που δέχεται ένα σώμα όταν κινείται (Αεροδυναμική). 

Επίσης, καταλάβαμε ότι πολύ σημαντική είναι η τριβή. Η τριβή είναι μια δύναμη που ασκείται όταν 

δύο σώματα ακουμπούν το ένα στο άλλο. Χάρη σε αυτήν τα αυτοκίνητα μπορούν να κινούνται στο 

δρόμο, να στρίβουν και να σταματούν όταν πρέπει εξαιτίας της τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ 

των ελαστικών και του δρόμου. Η τριβή αντιστέκεται στο να ξεκινήσει να κινείται ένα ακίνητο σώμα 

και δυσκολεύει την κίνηση ενός σώματος που κινείται. Είναι υπεύθυνη για τη φθορά στα φρένα 

και τα ελαστικά των αυτοκινήτων και γενικότερα των μηχανών. Η τριβή, λοιπόν, είναι δύναμη που 

άλλοτε είναι επιθυμητή και άλλοτε όχι. Στο αυτοκινητάκι μας, μας ενδιαφέρει η τριβή ολίσθησης. 

Στις περιπτώσεις που η τριβή είναι ανεπιθύμητη χρησιμοποιούμε υλικά που μειώνουν τις τριβές 

όπως λάδια, ζελέ, γράσο κλπ που λέγονται λιπαντικές ουσίες ή λιπαντικά. 

Καθώς η τριβή εξαρτάται από τη φύση των υλικών στις επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή οι 

ρόδες του αυτοκινήτου μας θα πρέπει να είναι όσο πιο λείες γίνεται για να υπάρχει ελάχιστη τριβή. 

Επίσης το αυτοκινητάκι μας θα πρέπει να είναι όσο πιο ελαφρυ γίνεται καθώς η τριβή αυξάνεται, 

όταν αυξάνεται το βάρος του σώματος που κινείται σε μια επιφάνεια. 



Πολύ σημαντική είναι επίσης η επιτάχυνση που μας δείχνει το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η 

ταχύτητα ενός αυτοκινήτου. Στο αυτοκινητάκι μας πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη επιτάχυνση και 

μεγάλη ταχύτητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Πλάνο ενεργειών της ομάδας: 

Για να μπορέσουμε να διακριθούμε στο διαγωνισμό κατ’ αρχή έπρεπε να διαλέξουμε όνομα για 
την ομάδα μας. Είπαμε όλοι τις ιδέες μας όπως: The first the best, Future Racers, Turbo Racers, και 
ψηφίσαμε το Future Racers που μας άρεσε περισσότερο επειδή δείχνει το μέλλον (Future) και τον 
αγώνα (Racers). 

Μετά έπρεπε να βρούμε ένα λογότυπο, δηλαδή το σήμα της 
ομάδας μας. Αυτοί που ήταν καλύτεροι στο σχέδιο έκαναν 
μερικές προσπάθειες κι εμείς επιλέξαμε το παρακάτω: 

Η δασκάλα των εικαστικών, κυρία Μάρθα Ορφανού, μας 
βοήθησε να το βελτιώσουμε και τέλος το έκανε σε «ψηφιακή» 

μορφή, για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον υπολογιστή. Το λογότυπο της ομάδας μας 
έχει την καρό σημαία των αγώνων της Formula1, φτερά που χρειαζόμαστε για να πετάξει η ομάδα 
αλλά και το αυτοκινητάκι μας ψηλά και τα αρχικά του ονόματος μας, FR, για να φαίνεται ότι 
είμαστε εμείς. Στη συνέχεια δοκιμάσαμε διάφορα χρώματα. 

 

 

 

 

Βρήκαμε πληροφορίες για το πως να διαχειριζόμαστε το χρόνο, όπως ότι σε αυτό μας βοηθάει 

πολύ ο προγραμματισμός και το μοίρασμα των εργασιών αλλά και η χρήση της τεχνολογίας που 

μας προφέρει εύκολα πάρα πολλές πληροφορίες σε δευτερόλεπτα! 

Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές του σχολείου μας 

για να πάρουμε πληροφορίες, να μάθουμε για το 

διαγωνισμό, να βρούμε τις απαντήσεις στις 

ερωτήσεις και για να φτιάξουμε τις εργασίες που μας 

ζητήθηκαν. Εφαρμόζουμε αυτά που έχουμε μάθει στο 

μάθημα των υπολογιστών για να τα φτιάξουμε πιο 

όμορφα και σωστά. Για να μπορέσει ο κόσμος να 

μάθει για την προσπάθειά μας η κυρία της 

πληροφορικής έφτιαξε μια σελίδα στο Facebook 

(επειδή είμαστε κάτω από το όριο ηλικίας) τη Future 

Racers @FutureRacers και μάθαμε πώς να την 

ενημερώνουμε και να βάζουμε χρήσιμα πράγματα 

εκεί. Χρησιμοποιήσαμε το Facebook, επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν λογαριασμό εκεί κι έτσι θα 

μας βλέπουν συχνά. Η ομάδα marketing βρίσκει πληροφορίες και η ομάδα 

υπολογιστών (μαζί με την κυρία), τις ανεβάζει στη σελίδα. Επίσης θα ενημερωθεί 

και η σελίδα του σχολείου μας στο Internet. 

Τα Χριστούγεννα φτιάξαμε χάρτινες μπάλες με το λογότυπο της ομάδας μας, τις 

χρωματίσαμε και στολίσαμε το δικό μας Χριστουγεννιάτικο δέντρο, το Future 

Racers Christmas Tree! Επίσης, φτιάξαμε ένα γράμμα για να το στείλουμε σε όσες 

εταιρείες μπορούμε για να μας δώσουν χορηγίες για τα έξοδα που θα χρειαστούν 

για το διαγωνισμό. 



Αυτή τη στιγμή, η ομάδα σχεδίασης εξακολουθεί να βελτιώνει το αυτοκίνητο ενώ η ομάδα 

κατασκευής ψάχνει τα κατάλληλα υλικά που θα χρειαστούμε για να το φτιάξουμε. Η ομάδα 

marketing βρίσκει ιδέες για την προώθηση της ομάδας. Καθώς ο χρόνος για να δουλέψουμε μέσα 

στην εβδομάδα είναι πολύ περιορισμένος, συγκεντρωνόμαστε πολλές φορές την Κυριακή που 

έχουμε περισσότερο χρόνο. Στις συγκεντρώσεις μιλάμε για τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε, 

τις μοιράζουμε στις ομάδες και ενημερωνόμαστε για αυτά που έχουμε ήδη κάνει. Επίσης στις 

συναντήσεις λέμε ιδέες για την προώθηση της ομάδας και αποφασίζουμε όλοι μαζί. 

Στα σχέδιά μας για το μέλλον έχουμε να συγκεντρώσουμε όσα χρήματα μπορούμε, να φτιάξουμε 

μπλουζάκια για την ομάδα, να προμηθευτούμε τα υλικά που χρειάζονται για να κατασκευάσουμε 

το αυτοκινητάκι και φυσικά να το κατασκευάσουμε και να φτιάξουμε όποια άλλα έγγραφα είναι 

απαραίτητο ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ! 

 


