A valdat ud 25.10.2014 kell 00:00

Robotid panevad silmad põlema ja
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T eismeiga pidi olema aeg, mil noort inimest miski ei paelu, kõik
tundub igav ja mõttetu. Kui palju selles väites tõtt on, oskab öelda
ilmselt vaid eriteadlane. Sõmeru noortekeskusesse kogunenud
robootikahuviliste silmad aga põlesid huvist ning käed värisesid
erutusest.

Põhjus, miks üha popimaks muut uva alaga t egelevad kooliõpilased üle
maakonna S õmerule kogunesid, peit us ülemaailmse programmeerimist ja
t ehnoloogiaharidust propageeriva ürit use “Code Week” raames H ariduseja Infot ehnoloogia S iht asut use korraldat avas konkursis “Tuleviku
õpperuum 2050”.
Maakondlikust eelvoorust võt t is osa kuus akt iivsemat maakonna kooli,
kokku viist eist võist konda. Näha sai t ehnikahuvilisi S õmerult , H aljalast ,
Uht nast , Rakverest , V äike-Maarjast ja Rakkest . Nimet at ud olgu, et neis
koolides on roboot ikut e kokkukäimine suure au sees.
“On meeldiv t õdeda, et see asi on meil t õsise hoo sisse saanud,” rääkis
ürit use peakorraldaja, Rakvere põhikooli IT-juht ja roboot ikaringi
juhendaja Rasmus Kit s saalit äit sagivaid lapsi vaadat es.

“Teine põhjust , miks me siin oleme, on kaht lemat a koost öö,” lausus Kit s
ja lisas, et roboot ikas on väga t äht is meeskonnat öö ning oskus oma
võist konnaliikmet ega arvest ada.
Kuigi roboot ikut e päevale andis t ooni võist lusmoment , polnud see ei
korraldajat e ega ka last e meelest kõige olulisem. “No mina sain linna
läbimise võist luses disklahvi, sest robot läks käest ära,” rääkis üks Uht na
poiss.
Robot it e valdamise oskus on sama oluline kui nende ehit amise ning
programmeerimise oskus. V äike-Maarja noort e sõnul on robot it ehit ama
asudes üsna suur loot us, et asjast midagi ikka välja t uleb.
Programmeerimine on aga juba iseasi ja seda peavad kõik raskeks.
Kui saalis ringi vaadat es jäi silma, et poisse ja t üdrukuid oli masinat e
kallal askeldamas enam-vähem võrdselt – siiski kerge ülekaaluga poist e
kasuks –, siis robot it e ehit amine oli usaldat ud peaasjalikult poist ele,
arvut it e t aga programmeerimisega t egelesid aga t üt arlapsed.
H aljala gümnaasiumi haridust ehnoloogi Maris Maripu sõnul on roboot ikud
nende koolis t egut senud paar aast at ning võib kindlalt väit a, et
st ereot üüpse alaga t egemist ei ole. “Tänapäeval pole ju enam seda, et
oleks poist e alad ja t üdrukut e alad. Kõik t eevad kõike,” rääkis Maripu
S õmerul.
Kuigi võhiku silma järgi nägi suurem osa robot eid välja kui keskmised
t rakt orid, on igal robot il t egelikult oma eesmärk. Linna läbimist ehk
kindla raja läbimist kiirest i ja rajalt kõrvale kaldumat a saab t eha küll
igasugust e masinat ega, kuid t akist ust e ület amiseks sobivad need, millel
võimsamad roomikud.
Linnarajal disklahvi saanud Uht na roboot ik sõnas küll, et kõige t äht sam on
siiski kät eosavus ja kiirus.
Teine popp võist lus, kus samut i palju osavõt jaid, oli sumorobot it e heit lus.
S isuliselt nagu heit lus ikka – on sumoring, kus robot id omavahel
t õuklevad ning t ugevam nõrgema ringist viimaks välja surub.
Rasmus Kit se sõnul t oimus roboot ikut e kokkut ulek maakonnas sellises
mast aabis esimest korda, aga nähes, kui palju lust i pakub see noort ele,
t asub püüda kokkut ulekust t radit sioon kujundada.
Rasmus Kit s ise sat t us roboot ika t eele puht alt juhuse t õt t u pealinnas, kus
põnevat et t ekannet kuulat es ot sust as ka ise koolit use läbida. S eejärel
ot sis t a t oet ajaid, et ost a robot id. “Praegu t egelen roboot ika huviringiga
Rakvere põhikoolis, S õmeru noort ekeskuses ja Uht na põhikoolis,” kõneles
akt ivist ist mees, kes jõudumööda abist ab ka koole, kus alles püüt akse
roboot ikaringi käima saada.
Kit se sõnul on see esialgu muidugi raske, kõige keerulisem osa on leida
raha robot ikomplekt ide ost miseks, mis läheb üsna kalliks. “Last e huvi on
meelet u. Rakvere põhikooli näit el võin öelda, et kui koolis on 203 õpilast ,
siis roboot ikaringides käib praeguse seisuga 39,” kõneles Rasmus Kit s ja
lisas, et t egelikult on nõudlust rohkemgi, sest last evanemad on t ema
poole pöördunud ja küsinud, kas ka nende järelt ulijad saaksid ringis kaasa

lööma hakat a.
“Lapsi ei t ohi kaot si last a, see on väga oluline. Pärast nad ei t ule enam
t agasi,” lausus roboot ikajuhendaja lõpet useks.
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