ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 2019
Πιλοτική, μη διαγωνιστική κατηγορία Νηπιαγωγείου

«Μια βόλτα στην πόλη μου»
Οδηγίες προς τις προπονήτριες & τους προπονητές
-Προσέλευση
1. Κρίνεται υποχρεωτική η φυσική παρουσία δύο εκπαιδευτικών ανά ομάδα, στον χώρο όπου

θα βρίσκονται τα παιδιά.
2. Οι γονείς κατά την ώρα διεξαγωγής της παρουσίασης θα πρέπει να βρίσκονται εκτός του

σημείου όπου βρίσκονται τα παιδιά.

Παρουσίαση
3. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν παρεμβατικό ρόλο μόνο στο σημείο της αφήγησης, για να

υπενθυμίσουν κάτι που μπορεί να ξέχασαν τα παιδιά. Δεν μπορούν να παρέμβουν και να
βοηθήσουν τη στιγμή του προγραμματισμού.
4. Συνίσταται η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών.
5. Ελεύθερη επιλογή σε προσέγγιση με παραμύθι ή χωρίς παραμύθι.
6. Την ημέρα του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση χωρίς κριτήρια, από την οποία

θα προκύψει μια ομάδα που, εφόσον το επιθυμεί, θα ανέβει στην κεντρική σκηνή του
γηπέδου για να κάνει μία ενδεικτική παρουσίαση της δουλειάς της
7. Δεδομένου ότι η κατηγορία είναι μη διαγωνιστική, δεν θα υπάρξουν βραβεύσεις ή απονομές

στο τέλος της διαδικασίας. Παρ’ όλα αυτά, η επιτροπή του διαγωνισμού θα αποδώσει σε
κάθε ομάδα έναν από τους παρακάτω επαίνους, συμβολίζοντας το σημείο όπου υπερτερούσε
η δουλειά της ομάδας:
◦ Έπαινος συμμετοχικότητας - συνεργασίας
◦ Έπαινος ευρηματικού τρόπου παρουσίασης
◦ Έπαινος αρτιότητας κατασκευής και αισθητικού αποτελέσματος
◦ Έπαινος αρτιότητας προγραμματισμού

Χρόνοι και πρόγραμμα
8. Χρόνος παρουσίασης: Έως και 10 λεπτά
9. Χρόνος προετοιμασίας/δοκιμών: 30 λεπτά
10. Με το πέρας της παρουσίασης κάθε ομάδα αποχωρεί από τον χώρο διεξαγωγής. Ωστόσο

προτείνεται οι ομάδες να παραμείνουν στον χώρο έως τις 12:30 μ.μ., όταν και θα
ανακοινωθεί η ομάδα που θα έχει κληρωθεί για να πραγματοποιήσει ενδεικτική παρουσίαση
της δουλειάς της στην κεντρική σκηνή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019
08:30 – 09:30

Registration από τους προπονητές και προσέλευση των
ομάδων

Έως 10:00

Είσοδος στον διαγωνιστικό χώρο

10:30 – 11:00

Προετοιμασία και δοκιμές

11:00 – 12:30

Παρουσιάσεις Α’ μέρος

12:30 – 12:40

Ενδεικτική παρουσίαση στη σκηνή από μία ομάδα που θα
καθοριστεί με κλήρωση

12:40 – 13:30

Παρουσιάσεις Β’ μέρος
Έξοδος από τον διαγωνιστικό χώρο και αποχώρηση ομάδων.

13:30

*Κατά την ώρα της αποχώρησης, στην έξοδο θα βρείτε σάντουιτς και
νεράκια για τα παιδιά.

