
 
 

Περιφερειακοί Διαγωνιςμοί Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ Ανατολικισ Μακεδονίασ 
και Θράκθσ για μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου, Λυκείου 2017-18 

 
Ο Οργανιςμόσ Εκπαιδευτικισ ομποτικισ, Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ (WROHellas) 

www.wrohellas.gr, ο ΑΕΡΣ Βορζασ Αλεξανδροφπολθσ (Ακλθτικόσ, Επιμορφωτικόσ και Ρολιτιςτικόσ 
Σφλλογοσ), ο Σφλλογοσ ομποτικισ Μακθματικών – Φυςικισ και Τεχνολογίασ Ξάνκθσ 
(RoboSpeciallists) (www.robospecialists.gr) και το 2ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ με το γραφείο 
Σχολικισ Συμβοφλου Ρλθροφορικισ Θράκθσ και τθν υποςτιριξθ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 
διοργανώνουν τθν Κυριακι 25/2/2018  και ώρα 10:00π.μ ζωσ 15:00μ.μ., ςτθν αίκουςα 
πολλαπλών χριςεων του 2ου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ, τουσ Ρεριφερειακοφσ Διαγωνιςμοφσ 
Εκπαιδευτικισ ομποτικισ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ για μακθτζσ Δθμοτικοφ, 
Γυμναςίου, Λυκείου Σχ. Ζτουσ 2017-18. 

Συγκεκριμζνα κα διενεργθκοφν:  
Α) ο 4οσ Ρεριφερειακόσ Διαγωνιςμόσ Εκπαιδευτικισ ομποτικισ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 

Θράκθσ για μακθτζσ Δθμοτικοφ με κζμα: «Εποικιςμόσ ςτον Άρθ» 
Β) ο 3οσ Ρεριφερειακόσ Διαγωνιςμόσ ομποτικισ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ για 

μακθτζσ Γυμναςίου με κζμα: «Βυηαντινι Αυτοκρατορία και Επικοινωνίεσ (Φρυκτωρίεσ)» και  
Γ) ο 1οσ Περιφερειακόσ Διαγωνιςμόσ για μακθτζσ Δθμοτικοφ «Wedo2.0 Ποδόςφαιρο».  

Οι αντίςτοιχοι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί  διοργανώνονται από τον Μθ Κερδοςκοπικό 
Οργανιςμό WRO Hellas ςτισ 4/3/2018 ςτθν Ακινα. Οι Ρανελλινιοι Διαγωνιςμοί διεξάγονται  ςτο 
πλαίςιο μιασ ευρφτερθσ προςπάκειασ για τθ διάδοςθ τθσ νζασ εκπαιδευτικισ μεκόδου STEM 
(Science – Technology – Engineering – Mathematics) ςτον τρόπο διδαςκαλίασ και εκπαίδευςθσ. 
 Για κάκε ςχολικι βακμίδα τίκενται διαφορετικοί εκπαιδευτικοί ςτόχοι, κι ωσ εκ τοφτου 
διαφορετικζσ διαγωνιςτικζσ κατθγορίεσ και διαγωνιςτικά κριτιρια. Για το Δθμοτικό ο φετινόσ 
διαγωνιςμόσ προςκαλεί τουσ μακθτζσ να φανταςτοφν το ςυναρπαςτικό μζλλον, καταςκευάηοντασ 
μοντζλα με αυτοματιςμοφσ ςφμφωνα με το κζμα «Εποικιςμόσ του Άρθ» ι να παίξουν «Wedo 2.0 
Ποδόςφαιρο», ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ διαγωνιςμοφ όπου κα ςυμμετζχουν ομάδεσ από τισ 
περιφζρειεσ Αττικισ και Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ. Η διαγωνιςτικι πίςτα του Γυμναςίου 
προςκαλεί τουσ μακθτζσ να καταςκευάςουν γριγορα ρομπότ που κα επιλφουν προβλιματα που 
ςχετίηονται με το ιςτορικό κζμα «Βυηαντινι Αυτοκρατορία και Επικοινωνίεσ (Φρυκτωρίεσ)». Οι 
μακθτζσ του Λυκείου, όπωσ και πζρυςι, κα κλθκοφν να δθμιουργιςουν μία καταςκευι ελεφκερθσ 
ζμπνευςθσ, θ οποία κα λειτουργεί με ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και κα περιζχει 

http://www.wrohellas.gr/
http://www.robospecialists.gr/


αυτοματιςμοφσ που λφνουν προβλιματα ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρώπων, ςφμφωνα με το 
κζμα «Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Επιχειρθματικότθτα». 

Για το ςχ. ζτοσ 2017-2018 ο διαγωνιςμόσ τελεί υπό τθν Αιγίδα τθσ Α.Ε. του Προζδρου τθσ 

Δθμοκρατίασ, κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου. 

Τουσ περιφερειακοφσ διαγωνιςμοφσ ςτθν Αλεξανδροφπολθ, καλοφνται να παρακολουκιςουν 
μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται για τθν εκπαιδευτικι ρομποτικι.  

 
Πςοι εκπαιδευτικοί ι γονείσ επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διεξαγωγι των διαγωνιςμών 

μποροφν να επικοινωνιςουν με τον επιςτθμονικό υπεφκυνο Ρεριφζρειασ. 
 

Τελεσηαία ημερομηνία εγγραθής για ζσμμεηοτή ομάδας μέτρι και ηις 10/2/1018 . 

 
Το πρόγραμμα των διαγωνιςμών  είναι: 

Δημοηικό Γςμνάζιο WEDO 2.0 Ποδόζθαιπο 

9:30 – 10:00  Εγγπαθέρ ομάδων 9:30 – 10:00  Εγγπαθέρ ομάδων 9:30 – 10:00  Εγγπαθέρ ομάδων 

10:00 – 10:15  Χαιπεηιζμοί 

10:15 - 11:30 Έναπξη αγώνων – 

            Αξιολόγηζη καηαζκεςών 

10:15  - 12:30 Σςναπμολόγηζη- 

                      Δοκιμέρ 

10:15 - 11:30 Σςναπμολόγηζη – 

                      Δοκιμέρ 

11:30 – 12:0 Εξαγωγή 

                      αποηελεζμάηων 

12:30 – 13:15 Ππώηορ Γύπορ 

                      αγώνων 

11:30 – 13:30 Διεξαγωγή αγώνων 

 13:15  - 14:00 Διάλλειμα – 

                       Δοκιμέρ 

 

 14:00 – 14:45 Δεύηεπορ Γύπορ 

                    αγώνων 

 

12:00 – 12: 15 Απονομέρ  14:45 – 15:00  Απονομέρ 13:30 – 14:00  Απονομέρ  

15:00  Λήξη 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ (κανόνεσ, κριτιρια βακμολόγθςθσ) μποροφν να αναηθτιςουν οι 

ενδιαφερόμενοι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.wrohellas.gr 

 

Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ Περιφζρειασ Η Σχολικι Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Θράκθσ: κ. 

Ναλμπάντθ Θεοδώρα E-mail: tnalmpan@sch.grτθλ. 6932532960 
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