
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Ημεπίδαρ - Workshopμε θέμα: Πποκπιμαηικόρ Πεπιθεπειακόρ  

Διαγωνιζμόρ Ολςμπιάδαρ Εκπαιδεςηικήρ Ρομποηικήρ 2017, ζηην Πελοπόννηζο» 

 
ασ ενημερώνουμε ότι ςφμφωνα με το υπ. αριθ. 4902/15.5.2017, τησ Περιφερειακήσ 
Διεφθυνςησ Α΄/θμιασ & Β΄/θμιασ Πελοποννήςου, ο χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ  
Κωτςάκησ ταφροσ, ωσ υπεφθυνοσ τησ WRO Hellas ςτην Πελοπόννηςο, ςε ςυνεργαςία με την 
Περιφερειακή Διεφθυνςη Α’/θμιασ & Β’/θμιασ Εκπαίδευςησ Πελοποννήςου και το μη 
κερδοςκοπικό Οργανιςμό Εκπαιδευτικήσ Ρομποτικήσ και Επιςτήμησ– WRO Hellas, οργανώνει  
Ημερίδα, με θζμα: «Προκριματικόσ Περιφερειακόσ  Διαγωνιςμόσ Ολυμπιάδασ Εκπαιδευτικήσ 
Ρομποτικήσ 2017, ςτην Πελοπόννηςο»,  ςτο πλαίςιο ηνπ 5

νπ
 Πεξηθεξεηαθνύ Δηαγσληζκνύ 

Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο Πεινπνλλήζνπ, πνπ πξνβιέπεηαη λα ιάβεη ρώξα ζηα ηέιε ηνπ 

Ινπλίνπ 2017. Ο Πεξηθεξεηαθόο Δηαγσληζκόο Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο Πεινπνλλήζνπ 

πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνθξηκαηηθόο δηαγσληζκόο ηνπ 9
νπ

 Εζληθνύ Δηαγσληζκνύ 

Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο, πνπ απνηειεί ην βήκα γηα ηελ Παγθόζκηα Οιπκπηάδα 

Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο, ε νπνία θέηνο δηεμάγεηαη ζηελ Κόζηα Ρίθα (Ννέκβξηνο 2017). Σν 

ζέκα ηνπ θεηηλνύ δηαγσληζκνύ είλαη πεξηβαιινληηθό: «Sustainabots: Ρνκπόη γηα ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε». 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ 

δηθηπαθό ηόπν http://wrohellas.gr/, ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπο θαλόλεο, ηηο πίζηεο αλάινγα κε ηε 

βαζκίδα (Δεκνηηθό, Γπκλάζην, Λύθεην, πνδόζθαηξν) ηηο θαηεγνξίεο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο 

(κελνύ Δηαγσληζκόο WRO > Εζληθόο Δηαγσληζκόο WRO 2017). 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
----- 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑ 

 
 

 
Ονοματεπώνυμο: ταφροσ Κωτςάκησ 
Ειδικότητα : χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ 
Περιοχή ευθφνησ: Αργολίδα, Αρκαδία & Κορινθία 
Σαχ. Δ/νςη       :  Ακαδημίασ 12 
  22131 - Σρίπολη 
Πληροφορίεσ :  Φαςόη Μαριάνθη  
Σηλζφωνο       :  2710-233312 
FAX                    :  2710-230268 
E-mail             :  ssymvoyl@dide.ark.sch.gr 

 
 

ΣΡΙΠΟΛΗ, 17/5/2017 
Αρ. Πρωτ.: 418 

ΠΡΟ:  
Π Ρ Ο  :  
1. Δ/λζεηο Π.Ε. θαη Δ.Ε. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

2. ρνιηθέο Μνλάδεο Π.Ε. θαη Δ.Ε. Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ (δηα ησλ νηθείσλ Δ/λζεσλ Εθπ/ζεο) 

3. ρνιηθνύο πκβνύινπο Π.Ε. θαη Δ.Ε. Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ   

4. Τπεύζπλνπο ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ (δηα ησλ νηθείσλ Δ/λζεσλ Εθπ/ζεο) 

5.ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΣ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (δηα ησλ 

νηθείσλ Δ/λζεσλ Εθπ/ζεο) 

6.ΕΚΦΕ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (δηα ησλ νηθείσλ 

Δ/λζεσλ Εθπ/ζεο) 

Κ Ο Ι Ν . :  

1. WRO Hellas Οξγαληζκό Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 

θαη Επηζηήκεο  

2. ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
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Ο ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
 
 
 
 
 

ΣΑΤΡΟ ΚΩΣΑΚΗ 
 

Η Ηκεξίδα - Workshop ζα ιάβεη ρώξα, ζην ακθηζέαηξν ηνπ 2
νπ

 Γπκλαζίνπ Καιακάηαο, ηελ 

Σξίηε 23 Μαΐος  2017 και ώπα 11:15 έωρ 14:05. Σν πξόγξακκα ηεο Ηκεξίδα - Workshop 

είλαη: 

11:15-11:20 Υαηξεηηζκνί. 

11:20-12:40  Ελεκέξσζε  γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ δηαγσληζκώλ (πιηθό, ινγηζκηθό, 

θαηαζθεπέο). 

12:40-13:00 Ελεκέξσζε γηα ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ηα δηαδηθαζηηθά (θόξκεο, αηηήζεηο, πξόθξηζε) θ.ιπ. 

13:00-13:15  πδήηεζε θαη ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δηαγσληζκνύ . 

13:15-14:00 Εθπαίδεπζε ππνςεθίσλ θξηηώλ. 

14:00-14:05 πκπεξάζκαηα Λήμε Ηκεξίδαο.  

 

Η Ηκεξίδα - Workshop αθνξά δηδάζθνληεο/νπζεο θαηά πξνηεξαηόηεηα εθπαηδεπηηθνύο 

Πιεξνθνξηθήο (ΠΕ19-ΠΕ20) αιιά θαη όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε (είηε έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό είηε πξνηίζεληαη λα 

δειώζνπλ), καζεηέο θαη γνλείο πνπ δύλαηαη λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ. Οη ελδηαθεξόκελνη/εο 

δύλαληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εκεξίδα είηε δηα δώζεο είηε από απόζηαζε (ηειεδηαζθέςεηο 

Π..Δ.), ζύκθσλα κε ηελ πξνηίκεζε πνπ ζα δειώζνπλ ζηε θόξκα, πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

κέρξη ηελ Κπξηαθή 21/5/2017 ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: 

https://goo.gl/forms/sTS8O8B5tm14ivfA2 

Όζνη/εο δειώζνπλ όηη ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Ηκεξίδα δσληαλά κέζσ ηεο πιαηθόξκαο 

ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Δηθηύνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο παξαθάησ 

νδεγίεο: 

1. ην θπιινκεηξεηή ηνπ ππνινγηζηή ζαο (θαηά πξνηίκεζε Mozilla) πιεθηξνινγήζηε ζην πεδίν 

δηεπζύλζεσλ ην URL: 

http://meeting.sch.gr/ 

2. Πξαγκαηνπνηήζηε "ύνδεζη" επηιέγνληαο ην νκώλπκν θνπκπί θνπκπί πάλσ-δεμηα θαη 

ζπκπιεξώλνληαο ηα ζρεηηθά πεδία κε ην Όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ Κσδηθό ζαο ζην Παλειιήλην 

ρνιηθό Δίθηπν. 

3. ηελ αξρηθή ζειίδα επηιέμηε ηελ εκεξίδα κε ηίηιν: "Ημεπίδα ενημέπωζηρ για ηο 

Διαγωνιζμό Ρομποηικήρ WRO - Καλαμάηα 23/5/2017 (1ο Δίωπο)" 

***Γηα λα παξαθνινπζήζεηε ηε ηειεδηάζθεςε απξόζθνπηα, παξαθαινύκε πξηλ ηελ Ηκεξίδα λα 

εμαζθαιίζεηε ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

α) Δηαβάζηε ηηο νδεγίεο θαη λα εηνηκάζηε / ειέγμηε ηνλ Η/Τ ζαο 

Πσο ζα ζπκκεηέρσ ζηελ ηειεδηάζθεςε πόιεσλ 7νπ ΜΦΦΔ  

β) Πξαγκαηνπνηήζηε κία δνθηκαζηηθή ζύλδεζε πξηλ από ηελ Ηκεξίδα από εδώ: 

Δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία - Εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ BigBlueButton 

 

 

https://goo.gl/forms/sTS8O8B5tm14ivfA2
http://meeting.sch.gr/
http://meeting.sch.gr/index.php/component/eventbooking/?task=view_instructions
http://meeting.sch.gr/index.php/component/eventbooking/?task=jointestroom

