ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1) Οι ποσοστώσεις πρόκρισης για τις ομάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ανάλογα με την
κατηγορία:






Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού : «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία βοηθά να
αναπτυχθούν τα νησιά» εφόσον προσέλθουν οι 19 ομάδες που έχουν εγγραφεί,
προκρίνονται οι 5 πρώτες.
Παράλληλη ανοικτή κατηγορία Δημοτικού «Εποικισμός του Άρη» εφόσον προσέλθουν οι
4 ομάδες που έχουν εγγραφεί, προκρίνεται η 1η.
Στην κατηγορία «Ποδόσφαιρο 2×2» Δημοτικού εφόσον προσέλθουν οι 19 ομάδες που
έχουν εγγραφεί, προκρίνονται οι 5 πρώτες.
Στην Κατηγορία Γυμνασίου «Οι δρόμοι του κρασιού στη βόρεια Ελλάδα» εφόσον
προσέλθουν οι 12 ομάδες που έχουν εγγραφεί προκρίνονται οι 5 πρώτες.
Στην παράλληλη πιλοτική κατηγορία για αρχάριες ομάδες Γυμνασίου: «Πρωτέας», εφόσον
προσέλθουν οι 10 ομάδες που έχουν εγγραφεί, προκρίνονται οι 3 πρώτες.

2) Για την κατηγορία «Ποδοσφαίρου» 2Χ2 και για λόγους οικονομίας χρόνου οι ομάδες
μπορούν να προσέλθουν με τα ρομπότ συναρμολογημένα.
3) Για τις κατηγορίες Regular του Γυμνασίου, αντίστοιχα στα 120 λεπτά («Κρασί») και τα
60 λεπτά («Πρωτέας») της συναρμολόγησης τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν το
ρομπότ τους ΔΙΧΩΣ οδηγίες, συνοδευτικές φωτογραφίες και άλλα οπτικοακουστικά
μέσα.
4) Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τα παιδιά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έρχονται σε
επικοινωνία σε οποιαδήποτε μορφή με τον προπονητή της ομάδας. Μόνο κατά τη
διάρκεια του διαλείμματος επιτρέπεται να βρεθούν εκτός αγωνιστικού χώρου με τον
προπονητή και να δοθούν οδηγίες και σχετική βοήθεια.
5) Για τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των μαθητών απαιτείται υπογραφή και
δήλωση από τον κηδεμόνα. Έντυπα γονικής συγκατάθεσης για τη λήψη
οπτικοακουστικού υλικού – Επεξήγηση διαδικασίας
6) Θα πρέπει να αποδοθούν τα δύο (2) παρακάτω έντυπα γονικής συγκατάθεσης για
κάθε έναν από τους μαθητές των ομάδων σας: Έντυπο γονικής συγκατάθεσης
WRO Hellas (PDF) και Έντυπο γονικής συγκατάθεσης COSMOTE (PDF)
7) Η μετακίνηση των μαθητών από και προς το χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού
πραγματοποιείται με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
8) Σε όλους τους μαθητές θα απονεμηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής για την προσπάθεια
τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της πρόκρισης.

9) Οι κριτές έχουν δικαίωμα ερώτησης στην ομάδα για την κατασκευή ή το πρόγραμμα.
10) Παράκληση θερμή για τη συνεργασία σας, για όλες τις ομάδες καλό είναι να έχετε τα
δικά σας πολύπριζα και μπαλαντέζες!

Πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ΠΔΕ
Ώρα
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:10
11:10-12:00
// 10:00-12:00
// 10:00-12:00
// 10:00-12:00

12:00-12:10
12:10-12:15
12:15-13:00
// 12:00-12:30
// 12:30-12:40
// 12:30-14:30
12:40-13:30
13:00
13:00-13:45
13:45-13:55’
13:55-14:00
14:00-14:45
15:00

Δραστηριότητα
Εγγραφή – Τοποθέτηση ομάδων
Ομιλίες (εκπρόσωποι: ΠΔΕΔΕ, Επιστ. Επιτροπή, WRO Hellas)
Κατασκευή ρομπότ – δοκιμές ομάδων «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Καραντίνα και έλεγχος ρομπότ «ΠΡΩΤΕΑΣ»
1ος Αγωνιστικός γύρος «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Κατασκευή ρομπότ - δοκιμές ομάδων «ΚΡΑΣΙ»
Αγωνιστικοί γύροι 1-2 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2Χ2
Αξιολόγηση OPEN κατηγορίας
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ με ελαφρύ γεύμα ομάδων (σάντουιτς, χυμός, νερό)
Καραντίνα και έλεγχος ρομπότ «ΚΡΑΣΙ»
Κλήρωση Α’ Αγωνιστικού Γύρου «ΚΡΑΣΙ»
Α’ Αγωνιστικός γύρος «ΚΡΑΣΙ»
Κατασκευή ρομπότ – δοκιμές ομάδων «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Καραντίνα και έλεγχος ρομπότ «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Αγωνιστικοί γύροι 3-4 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2Χ2
2ος Αγωνιστικός γύρος «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων OPEN Δημοτικού και Λυκείου
Κατασκευή ρομπότ – Δοκιμές «ΚΡΑΣΙ»
Καραντίνα και έλεγχος ρομπότ «ΚΡΑΣΙ»
Κλήρωση Β’ Αγωνιστικού Γύρου «ΚΡΑΣΙ»
Β’ Αγωνιστικός γύρος «ΚΡΑΣΙ»
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ποδοσφαίρου
Τελετή λήξης με αποτελέσματα Γυμνασίου

Λεπτά
30’
30’
60’
10’
50’
120’
120’
120’

10’
5’
45’
30’
10’
120’
50’
45’
10’
5’
45’

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί βάσει της δυναμικής συμμετοχής των ομάδων. Σε
περίπτωση καθυστέρησης κάποιας ομάδας δεν υπάρχει ακύρωση.

Ειδικά για την κατηγορία του ποδοσφαίρου, παρατίθεται χαρακτηριστικό απόσπασμα από
τον Υπεύθυνο της κατηγορίας και 2ο Ολυμπιονίκη 2015 Θανάση Μπαλαφούτη, το οποίο και
θεωρούμε πραγματικά ότι πρέπει να διέπει όλους μας:
«Ο διαγωνισμός πέρυσι έγινε πιλοτικά.
Φέτος είμαι σίγουρος πως τους Τελικούς της Αθήνας θα παρακολουθήσετε έναν
εντελώς διαφορετικό διαγωνισμό στο ποδόσφαιρο.
Θερμή παράκληση όμως, προς όλους τους προπονητές που θα συμμετέχουν
στο διαγωνισμό, να προετοιμάσουν τους μαθητές όχι μόνο στο αγωνιστικό
κομμάτι, αλλά και στον τομέα της συνεργασίας με τις άλλες ομάδες. Είναι πολύ
σημαντικό θέμα η συνεργασία και η σωστή προετοιμασία των ομάδων θα
βοηθήσει στην ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά.
Δείτε παρακάτω μερικά σημεία που χρήζουν προσοχής:
Κατά τη φάση της συναρμολόγησης των ρομπότ και
πραγματοποιηθεί η κλήρωση των τεσσάρων αγωνιστικών γύρων.

των

δοκιμών

θα

Μετά την κλήρωση, κάθε ομάδα θα παραλάβει ένα χαρτί, όπου θα αναγράφονται τα
ονόματα των ομάδων που θα συμμαχήσει στα 4 παιχνίδια της προκριματικής φάσης.
Αυτό σημαίνει, ότι μόλις ξεκινήσουν οι αγώνες, όταν μια ομάδα δεν αγωνίζεται,
μπορεί να αξιοποιήσει τον χρόνο αναμονής για να γνωρίσει τους συμμάχους της και να
συζητήσει μαζί τους θέματα στρατηγικής.
Θυμίζω, ένας από τους βασικούς στόχους του παιχνιδιού, είναι να φέρει
κοντά μαθητές από διαφορετικές πόλεις και να δημιουργήσει συνθήκες
επικοινωνίας, συνεργασία και φιλίας. Ας μην το ξεχνάμε!
Όλες οι ομάδες θα πρέπει να έρχονται στην πίστα, με τα Laptop φορτισμένα, ανοικτά
και με ενεργοποιημένη την Bluetooth επικοινωνία με το WeDo Hub.
Ο χρόνος αναμονής θα μειωθεί δραστικά αν οι ομάδες είναι εκπαιδευμένες (από τους
προπονητές τους) να λειτουργούν σωστά.»
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ!!!

