
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

        ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 

                  ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Το λύκειο της ιστορικής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, διαπρέπει πλέον 

και στον τομέα των θετικών επιστημών. Ήδη από το 2013 έχει εντάξει στο 

πρόγραμμά του πολλές καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις. 

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Land Rover 4x4 in Schools» με 

την ομάδα «Force by Four» έλαβε την πρώτη θέση το Γενικό Λύκειο της 

Ριζαρείου Σχολής (ΓΕ.Ε.Λ. ΡΕΣ). 

Επιπλέον η ομάδα έλαβε τα εξής βραβεία: 

 Βραβείο καλύτερης ιστοσελίδας 

 Βραβείο Έρευνας και Ανάπτυξης 

 Καλύτερης Μηχανικής κατασκευής 

 Καλύτερης ομάδας στη δοκιμασία προγραμματισμού 

 Καλύτερης Χρήσης Εργαλείων Social Media 

 

Για την εκπροσώπηση του σχολείου 

μας, δημιουργήθηκε μία  ομάδα 

μαθητών/μαθητριών με το όνομα 

“FORCE BY FOUR”,έχοντας ως στόχο 

την κατασκευή ενός οικολογικού 

τηλεκατευθυνόμενου 4x4 οχήματος με 

την εφαρμογή δεξιοτήτων των Φυσικών 

Επιστημών (φυσικής), της Τεχνολογίας 

(πληροφορικής), της Επιστήμης των Μηχανικών και τα Μαθηματικά βάση της 

εκπαιδευτικής προσέγγισης με το διεθνή όρο STEM (: Science, Technology, 

Engineering, Mathematics).Το όχημα πρέπει να είναι σε θέση να κινηθεί με 

επιτυχία σε μια ειδικά σχεδιασμένη απαιτητική πίστα, η οποία είναι 

προσομοίωση μιας πραγματικής διαδρομής εκτός δρόμου.   

Το Λύκειο της Ριζαρείου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Land Rover 4x4 
τελικούς του World Schools. Η τοποθεσία και η ημερομηνία του παγκόσμιου 
τελικού αγώνα θα ανακοινωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. 



Ευχόμαστε το Λύκειο της Ριζαρείου να συνεχίσει την παράδοση των υψηλών 
διακρίσεων της Ελλάδος σε αυτό τον διαγωνισμό. Πέρυσι η ελληνικές ομάδες 
κατέλαβαν την 1η και 6η θέση. 
 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν περιλαμβάνει μόνο την κατασκευή ενός 
τηλεκατευθυνόμενου αμαξιδίου. Στην πραγματικότητα, οι μαθητές καλούνται 
να οργανώσουν μια ολόκληρη επιχείρηση. Και βέβαια, όπως και στις 
πραγματικές επιχειρήσεις, υπάρχει ανάθεση καθηκόντων σε κάθε μἐλος της 
ομάδας, με βάση τα ταλέντα και τις προτιμήσεις του καθενός. Έτσι και στο 
«Land Rover 4x4 in Schools» κάθε παιδί έχει αναλάβει έναν συγκεκριμένο 
τομέα. Υπάρχει μηχανικός σχεδίασης, υπεύθυνος διαχείρισης πόρων, 
υπεύθυνος social media, o αρχηγός και άλλες ειδικότητες.  Είναι μια μοναδική 
εμπειρία, η οποία   συνδυάζει πίεση και κόπο. Οι μαθητές ωστόσο 
αποκομίζουν πολλά οφέλη, τα οποία θα τους φανούν χρήσιμα στη μετέπειτα 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία τους.  
Το όλο εγχείρημα δεν θα μπορούσε υλοποιηθεί χωρίς την συμπαράσταση 

τόσο του Πολυμελές Συμβούλιο (ΠΣ) του Ιδρύματος της Ριζαρείου, το οποίο 

στηρίζει πλήρως τη λειτουργία του σχολείου μας και είναι μόνιμος αρωγός και 

συμπαραστάτης σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του. Χορηγοί μας επίσης 

ήταν και οι παρακάτω επιχειρήσεις :  

 

1. Red Line Production 

2.  MAGNITECH 

3.  ASTROLAB 

4. GRoBotronics 

5. Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 

6.  ιστοσελίδα www.myxalandri.gr 

7. STATUS IN  

8. NeoMech 

9. ηλεκτρονικό κατάστημα karamelitses.gr 

10. orthodoxianews.gr 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Η ομάδα FORCE BY FOUR 

Κύρια μέλη 

Σπανογιάννης Σπυρίδων, Αρχηγός Ομάδας, Α΄ Λυκείου 

Πανταζάκος Αλέξανδρος, Μηχανικός Κατασκευής, Α΄ Λυκείου 

Παλαιτσάκης Ευστράτιος, Μηχανικός Σχεδίασης,  Β΄ Λυκείου 

Μητρόπουλος Σταύρος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Πόρων,  Β΄ Λυκείου 

Σχίζα Αγγελική, Υπεύθυνη Marketing, Β΄ Λυκείου 

Ματσούκη Μαρία-Δανάη, Σχεδιάστρια Γραφικών, Α΄ Λυκείου 

Αναπληρωματικά μέλη 

Γαλανός Αλέξανδρος -  Μηχανικός, Α΄ Λυκείου  

Αρβανίτης Θεόφιλος  - Σχεδίαση Γραφικών, Α΄ Λυκείου  

 
 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 


