Uzun bir yaz tatilinin
ardından okulların açıldığı
gün gelip çatmıştı. Tüm
öğrenciler heyecanlı bir
şekilde okula doğru yola
koyulmuşlardı. Okulun ilk
günü için çok heyecanlı olan
Ela bu sene 5. sınıfa
geçiyordu. Okula geldiğinde
koşarak yeni sınıfına girdi. ilk
dersleri çok eğlenceli geçti,
öğreneceği yeni bilgiler onu
heyecanlandırmış, birçok yeni
insanla tanımıştı.

Günün geri kalanında ise etkinlik
seçimleri olacağı söylenmişti. Bir yıl
boyunca yapacakları, hoşlarına gidecek,
eğlenecekleri etkinlikleri seçeceklerdi. Ela
da bunun için çok heyecanlıydı.

Ela’nın evde yapmayı en çok sevdiği
şey bozulan makineleri tamir etmekti.
Ablası Cansu bir mühendisti ve büyüyünce
onun gibi olmak istiyordu. Cansu ona
robotlar ve makineler hakkında birçok şey
öğretmişti ama o kendi başına da bir
şeyler öğrenmek, bir şeyler
yaratmak istiyordu.

Etkinlik listesine
bakığında ise Ela
büyük bir üzüntüye
kapıldı. Resim,
beden eğitimi, el işi
ve drama gibi pek

Ela robot yapmak,
birkaç gün önce
haberlerde gördüğü

çok etkinlik açılmıştı
fakat en çok istediği
etkinlik bunların içinde
yoktu.

yarışmalara katılmak istiyordu.
Onun gibi mühendis olmak
isteyen, makinelere ilgili
duyan ve robot yapma
fikrine bayılan yeni arkadaşlar
edinmek istiyordu.

Ela akşam ailesine bu düşüncesinden bahsetti.
Ailesi Ela’nın bu isteğini sevinçle karşıladı.Annesi
babası ve ablası Cansu, Ela’ya istediği her şeyi
yapabileceğini, kız ya da erkek olmanın bir şey
değiştirmediğini söyledi. Sonuçta herkes eşitti.
Ela ailesinin desteğini alabildiği için çok sevindi.
Ela okula gittiğinde bu konu hakkında Erhan
Öğretmen’i ile konu?maya karar verdi.

Ela okula gittiği zaman fen bilgisi öğretmeni
Erhan Öğretmen ile konuştu, ona robotlar
yapıp yarışmalara katılmak istediğini söyledi.
Öğretmeni, Ela’nın bu isteğine
Çok şaşırmıştı. Bir kızın kendisinden böyle bir
şey istemesini hiç beklemiyordu. Robot
yapmayı hep erkeklerin işi olarak görmüştü
ama Ela’nın heyecanı onu etkilemişti.

Kızların da erkeklerin de istedikleri
her şeyi yapabileceklerini hatırlatmıştı
Ela Erhan Öğretmen’e. Ela, Erhan
Öğretmen’i de kendi heyecanına ortak
etti. ErhanÖğretmen Ela’ya okulda bu
etkinliğin açılması için elinden geleni
yapacağını söyledi. Ela bu habere çok
sevindi ve sınıfndaki arkadaşlarına da
haber verdi. Başta yine kız olduğu için
bazı arkadaşları onunla dalga geçse
de Ela onlara aldırmadı ve istekli bir
kaç arkadaşının desteğini almayı
başarmıştı

Fakat eğer bir etkinlik açılacaksa daha
çok kişiye, daha çok desteğe ihtiyaçları vardı.
Sınıfından birçok istekli arkadaş da
bulduktan sonra tüm okula cuma günkü
törende bir sunum yaptı. Öncelikle kız erkek
fark etmeksizin herkesin robotik
alanında bir şeyler yapabileceğini söyledi.
Bunu duyan birkaç kız arkadaşı Ela’nın
söylediklerine hayran oldu ve hemen etkinliğe
katılmaya karar verdiler. Herkesin çok
istekli olması onu çok sevindirdi. Fark etti ki
etkinliğe katılmak isteyen kişi sayısı en
az yirmi olmuştu.

Ela’nın sınıf arkadaşı
Ali, çizim yapmayı çok
seviyor ve Ela’ya robotun
çizimi hakkında yardım
edebilmeyi çok istiyordu.
Bu yüzden bir hafta sonra
yapılmaya başlanacak
olan robotun çiziminde
yardımcı olmak için
gönüllü oldu. Ela da
bunu duyunca çok sevindi.
Erhan Öğretmen ise bu
sırada başka okullardan
ve liselerden onlara
yardım edebilecek
bazı öğrencilerle
konuşuyor, yardıma
hakkında bilgi ediniyordu.

Heyecanlı ve yoğun geçen günlerin
ardından yarışmalara başvuru zamanı gelip
çatmıştı? bile! Onlar da hiç vakit
kaybetmeden yardıma için başvurularını
yaptılar. Tüm takım üyeleri büyük bir
zevkle, birbirlerine yardım ederek
çalışıyordu. Robotu yapmak için gereken
malzemeleri de yavaş yavaş almaya
başlamışlardı. Ali çizimleri büyük bir
ustalıkla yapmıştı, Ela ve takımı da robotta
her sorun çıktığında tamir etmişlerdi. Diğer
okullardan öğrencilerin yardımıyla birlikte
etkinlik hızla büyüdü ve yarışmaya
neredeyse hazr hale geldiler.

Herkes, yarışma günü geldiğinde çok
heyecanlıyd? ve robotta sorun çıkıp çıkmayacağı
merak ediyorlardı. Robotları sonunda hazırdı,
kendilerine güveniyorlardı ve herkeste çok
çalışmanın verdiği bir yorgunluk vardı. Fakat günü
ilk yarışmalarında çok iyi sonuç alamayınca takımın
morali biraz bozuldu.
Robotlarının bir kısmı hasar görmüştü ve
çalışmamaya başlamıştı. Fakat yarışmann ortalarına
doğru başka bir takım, Ela’nın takımına robotlarını
tamir etmelerinde yardımcı oldu. İki takımın
yardımlaşması ile robotları düzelmişti ve herkes yeni
arkadaşlar deneyimler edinmişti.

Bazı aksaklıklar yaşasalar da tüm yarışma
günü boyunca robotlarını defalarca yarıştırıp çok
eğlenmişlerdi. Sonuç olarak, önemli olan
kazanmak değildi. Asıl amaç, orada bulunup
yeni arkadaşlar edinmek ve diğer takımlardaki
öğrencilerden robotlar hakkında daha fazla bilgi
almaktı. Günün sonunda yarışmanın sonucu
açıklandığında, takım ruhu ödülünü aldıklarını
öğrendiler ve bunu tüm gün kutladılar.

Okula ellerinde madalyalar
ve kupalar ile geri döndüklerinde
tüm okul çok heyecanlanmıştı. Katıldıkları ilk
yarışmada büyük bir başarı kazanmışlardı ve bu,
etkinliğin hızla büyümesine katkı sağladı. Herkes
önlerindeki seneyi merakla bekliyor daha
fazlasını yapmak istiyordu.
Okuldaki öğrenciler, öğretmenler ve okul
müdürü; takım üyelerine teşekkür ettiler ve
başarılarının devamını dilediler. Ela, takıma
yardım eden herkese çok minnettardı.
Birkaç ay alan bu sürecin her yıl devam
etmesini istiyorlardı. Artık okullarının bir
robotik takımları vardı ve Ela’nın
önderliğinde kurulmuştu.

