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Η ομάδα
Η ομάδα των TECHNOkids TECHNOPLUS Π. Φαλιρου αποτελείται από μακθτζσ
διαφορετικϊν θλικιϊν που φοιτοφν ςε διαφορετικζσ τάξεισ διαφορετικϊν ςχολείων,
κατοικοφν ςε διαφορετικζσ περιοχζσ ζχουν διαφορετικζσ γνϊςεισ αλλά μοιράηονται
τθν αγάπθ για τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τθν ταχφτθτα και τον ζντονο ςυναγωνιςμό.
Ονομάςτθκε “The Aces” επειδι ο κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι πολφ
καλόσ ςτο αντικείμενό του, δθμιουργϊντασ ζνα εξαιρετικό ςφνολο ετερόκλθτων
προςωπικοτιτων με δυναμιςμό και κοινό ςτόχο τθν επιτυχία.
Μζλθ
Φοίβοσ Νθχωρίτθσ
Είναι 14 χρονϊν, μακθτισ των TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιοφ Φαλιρου, φοιτά ςτθ Γ’
ο
Γυμναςίου του 5 Γυμνάςιο Π. Φαλιρου και ζχει αναλάβει το ρόλο του Τπεφκυνου τθσ
Ομάδασ “The Aces” με βαςικι αρμοδιότθτα του τθ διεφκυνςθ τθσ ομάδασ, εξαςφαλίηοντασ
ότι το αυτοκίνθτο κα είναι ζτοιμο για τουσ τελικοφσ. Παράλλθλα ωσ Τπεφκυνοσ Πόρων τθσ
ομάδασ ζχει υπό τθν επίβλεψι του τισ παραγγελίεσ υλικϊν και εξοπλιςμοφ, είναι
επιφορτιςμζνοσ με τθν παροχι βοικειασ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ όπου αυτό είναι απαραίτθτο αλλά και τθ ςυνεχι
επικοινωνία με τον επιβλζποντα κακθγθτι των TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιοφ Φαλιρου.

Ανδρζασ Αςθμάκοσ
Είναι 12 χρονϊν, μακθτισ ςτα TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιοφ Φαλιρου και φοιτά ςτο 7ο
Γυμνάςιο Ν. μφρνθσ. Αναλαμβάνει τουσ ρόλουσ του Καταςκευαςτι Μθχανικοφ και του
Μελετθτι Μθχανικοφ με κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθν παροχι ςυμβουλϊν ςτα μζλθ τθσ ομάδασ
για τθν καταςκευι του αυτοκινιτου, τουσ περιοριςμοφσ τθσ μθχανουργικισ διεργαςίασ και
τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που κα προκφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του οχιματοσ.

Κωνςταντίνοσ Μυλωνάσ
Είναι 15 χρονϊν, μακθτισ ςτα TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιοφ Φαλιρου και φοιτά ςτθ Γ’
ο
Γυμναςίου του 5 Γυμναςίου Ν. μφρνθσ. Αναλαμβάνει ςε ςυνεργαςία με τον Ανδρζα
Αςθμάκο τουσ ρόλουσ του Καταςκευαςτι Μθχανικοφ και του Μελετθτι Μθχανικοφ με
κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθ μελζτθ και εφαρμογι των κανονιςμϊν και τθν επίλυςθ των
προβλθμάτων που κα προκφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του οχιματοσ.

Δθμιτρθσ Αρμακόλασ
Είναι μακθτισ των TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιοφ Φαλιρου και φοιτά ςτθ Β’ Λυκείου του
1ου Λυκείου Π. Φαλιρου. Είναι ο Τπεφκυνοσ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τθσ ομάδασ “The
Aces” και ωσ κφριεσ αρμοδιότθτεσ ζχει τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ του marketing plan τθσ
ομάδασ και τθν εξεφρεςθ χορθγϊν. Παράλλθλα είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυνεχι επαφι με τθν
Ομάδα Μάρκετινγκ του Προγράμματοσ F1 in Schools, με τον Χορθγό επικοινωνίασ αλλά και για
τθ διαχείριςθ των ιςτοςελίδων και των λογαριαςμϊν Social Media τθσ ομάδασ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ
κάλυψθ και ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων με τα τεκταινόμενα ςτθν ομάδα.

Μαρίνα-Ρετηίνα οφλα
Είναι 16 ετϊν, μακιτρια των TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιοφ Φαλιρου και φοιτά ςτθ Β’
Λυκείου του Λυκείου Βάρθσ. Αναλαμβάνει το ρόλο του χεδιαςτι Γραφικών, όντασ υπεφκυνθ
για τθν παραγωγι των ζγχρωμων ςχθμάτων που αφοροφν το όχθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων
των τυχόν ειδικϊν επιγραφϊν για τουσ χορθγοφσ, μαηί με τισ τελικζσ γραφιςτικζσ αποδόςεισ.
ε ςυνεργαςία με τον Τπεφκυνο Μάρκετινγκ επιμελοφνται το τυχόν ςυμπλθρωματικό υλικό
μάρκετινγκ τθσ ομάδασ, το ςχεδιαςμό των γραφικϊν των ιςτοςελίδων αλλά και των λογαριαςμϊν Social Media.

Γιάννθσ κλαβάκθσ
Είναι ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ του Κζντρου TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιοφ Φαλιρου για
τον διαγωνιςμό F1 in Schools. Ζχει αναλάβει τθν επικοινωνία με τον φορζα διοργάνωςθσ του
διαγωνιςμοφ ςτθν Ελλάδα, τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ τθσ ομάδασ κακϊσ και τθν επίλυςθ
των προβλθμάτων που τυχόν παρουςιαςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ.
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Ζρευνα
Ζχοντασ ωσ δεδομζνο πωσ τόςο θ ομάδα “The Aces” όςο και τα TECHNOKids
TECHNOPLUS Παλαιοφ Φαλιρου ςυμμετζχουν για πρϊτθ φορά ςτο διαγωνιςμό F1
in Schools κα γίνει προςπάκεια να επωφελθκοφν τθσ τεχνογνωςίασ που παράγεται
τόςο ςτθ Formula 1 όςο και ςτουσ προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ F1 in Schools.
Μετά από διαχρονικι επιςκόπθςθ ςτθν εξζλιξθ των μονοκεςίων κα ενςωματωκοφν
τεχνικζσ ςχεδίαςθσ που ελαχιςτοποιοφν τθν αεροδυναμικι αντίςταςθ αλλά
ταυτόχρονα παράγουν τθν κατάλλθλθ δφναμθ ϊςτε το όχθμα να παραμζνει
ςτακερά ςτο ζδαφοσ και εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ τροχιάσ.
τον καταςκευαςτικό τομζα ςτόχοσ είναι να εφαρμοςτοφν τεχνικζσ που κα
κρατιςουν το βάροσ του «μονοκεςίου» ςε όςο το δυνατόν χαμθλότερα επίπεδα.
Ζτςι υπάρχει θ ςκζψθ, ςε μζρθ του οχιματοσ να χρθςιμοποιθκοφν ελαφρότερα από
το ξφλο υλικά όπωσ πλαςτικό abs και ανκρακονιματα όπου αυτό είναι εφικτό
καταςκευαςτικά και αποδεκτό από τουσ κανονιςμοφσ.
Εκτόσ των άλλων θ χριςθ τζτοιων υλικϊν δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ
λεπτότερων επιφανειϊν ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ παραγόμενθ αεροδυναμικι
αντίςταςθ μζςα ςτα όρια των κανονιςμϊν.
Τλικά ελαφρφτερα και με καλφτερο ςυντελεςτι τριβισ κεωρείται ςκόπιμο να
χρθςιμοποιθκοφν και ςε μζρθ όπωσ οι τροχοί και οι άξονεσ ϊςτε εκτόσ από
μειωμζνο βάροσ να επιτυγχάνεται και μικρότερθ αντίςταςθ κφλιςθσ.
Επιβεβαίωςθ των «επιδόςεων» κα πραγματοποιθκεί μζςω του προγράμματοσ
SolidWorks που κα χρθςιμοποιθκεί για το ςχεδιαςμό του «μονοκεςίου». Εκτόσ
αυτοφ, μζςα ςτα ςχζδια τθσ ομάδασ βρίςκεται τόςο θ προμικεια/καταςκευι
κεκλιμζνου διαδρόμου ϊςτε να καταδειχκοφν οι διαφορζσ ςτθν ταχφτθτα κφλιςθσ
διαφορετικϊν οχθμάτων αλλά και θ προμικεια/καταςκευι αεροδυναμικισ
ςιραγγασ υπό κλίμακα ϊςτε να επιβεβαιωκοφν και ςτθν πράξθ τα αποτελζςματα
που λογιςμικοφ.
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Σο μονοκζςιο
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χεδιαςμόσ Πόρων
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ομάδασ “The Aces” ανζρχεται ςτα €6.500 και
ςχεδιάηεται να καλυφκεί εξ’ ολοκλιρου από χορθγοφσ ι υποςτθρικτζσ του
εγχειριματοσ. Για τθν κάλυψθ του κόςτουσ υπολογίηεται πωσ κα χρειαςτοφν
ςυνολικά ζωσ 8 χορθγοί (κατανεμθμζνοι ωσ Χρυςόσ, Αργυροί και Απλοί χορθγοί
ανάλογα με το ποςό τθσ ςυνειςφοράσ τουσ) όπωσ και τουλάχιςτον 4 υποςτθρικτζσ
(που κα προςφζρουν αντικείμενα και εξοπλιςμό απαραίτθτα για τθν αρτιότερθ
προετοιμαςία τθσ αποςτολισ). Εξαιρετικά ςθμαντικι κεωρείται και θ φπαρξθ
χορθγοφ επικοινωνίασ ο οποίοσ κα πλαιςιϊςει τισ προςπάκειεσ προβολισ που κα
καταβάλλει θ ομάδα μζςω των ιςτοςελίδων www.formula1.edu.gr , www.theaces.gr
και των αντίςτοιχων λογαριαςμϊν ςε social media όπωσ Facebook, Twitter, Google+,
LinkedIn, YouTube, Instagram και Pinterest.
Προχπολογιςμόσ Ομάδασ “The Aces”
Δαπάνεσ
850 €
προώκθςθσ
Είδθ Ρουχιςμοφ

200 €

Αναλϊςιμα

200 €

Social Media

150 €

Μετακίνθςθ

300 €

Καταςκευι
οχθμάτων

300 €

Σελικά μοντζλα

300 €

Βάψιμο μοντζλων

200 €

Stickers

100 €

Εξοπλιςμόσ - εργαλεία

500 €

Καταςκευι ςιραγγασ

500 €

2.150 €

Domains & Hosting

150 €

Stand

400 €

Εκτυπϊςεισ Stand

300 €

Projector

300 €

Laptop

700 €

Λοιπά ζξοδα προβολισ

300 €

6.500 €
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Χορθγοί

1.600 €

Αναλϊςιμα

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ

Αργυροί Χορθγοί

3.500 €

Δοκιμαςτικά μοντζλα

Παρουςίαςθ προβολι

Χορθγοί Ομάδασ “The Aces”
Χρυςόσ Χορθγόσ
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Τποςτθρικτζσ

Χορθγόσ επικοινωνίασ

Ο αρχικόσ προγραμματιςμόσ των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν επιτυχία τθσ
προςπάκειασ παρουςιάηεται ςυνοπτικά ςτο παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
υνοπτικό Χρονοδιάγραμμα
Ενζργειεσ
Εγγραφι
Οργάνωςθ ομάδων
Ανάπτυξθ ιδζασ CAD
Ανάλυςθ δοκιμών ςχεδίων
Προμικεια υλικών και εξοπλιςμοφ
Προμικεια / καταςκευι αερ. ςιραγγασ
Ορκογραφικζσ προβολζσ και αποδόςεισ CAD
Καταςκευι και δοκιμι 1ου μοντζλου
Δοκιμι μοντζλου ςε αερ. ςιραγγα
Αναςχεδιαςμόσ
Ορκογραφικζσ προβολζσ και αποδόςεισ CAD
Καταςκευι και δοκιμι 2ου μοντζλου
Δοκιμι μοντζλου ςε αερ. ςιραγγα
φγκριςθ μοντζλων
Αναςχεδιαςμόσ
Ορκογραφικζσ προβολζσ και αποδόςεισ CAD
Καταςκευι και δοκιμι 3ου μοντζλου
Δοκιμι μοντζλου ςε αερ. ςιραγγα
φγκριςθ - επιλογι τελικοφ μοντζλου
Προμικεια υλικών και εξοπλιςμοφ
Προμικεια - Καταςκευι ειδικών εξαρτθμάτων
Καταςκευι αγωνιςτικών αυτοκινιτων
Αναςχεδιαςμόσ λογοτφπου
χεδιαςμόσ γραφικών
Γραφικά φινίριςμα αυτοκινιτου
Καταςκευι ιςτοςελίδασ
Δθμιουργία λογαριαςμών Social Media
Διαχείριςθ ιςτοςελίδασ & Social Media
Επικοινωνία με Χορθγοφσ
Λοιπζσ Ενζργειεσ Marketing
χεδίαςθ ρουχιςμοφ και προωκθτικοφ υλικοφ
Παραγωγι ρουχιςμοφ & προωκθτικοφ υλικοφ
χεδιαςμόσ γραφικών Stand
Παραγωγι γραφικών Stand
Δθμιουργία - ενθμζρωςθ φακζλου
Διεφκυνςθ ζργου
Περιφερειακοί τελικοί
Εκνικοί τελικοί
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