Τρόπος Διεξαγωγής Ανοικτής Κατηγορίας Δημοτικού : “Από
τον Αρχιμήδη στον Da Vinci”
Ο τελικός της Ανοικτής κατηγορίας “Από τον Αρχιμήδη στον Da Vinci” για
μαθητές Γ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού θα γίνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 δια
ζώσης για την περιφέρεια της Αττικής και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου
2020 online για τις υπόλοιπες περιφέρειες.
Ο τελικός θα διεξαχθεί δια ζώσης στην OTE Academy, Πέλικα και Σπάρτης 1,
στο Μαρούσι. Οι ομάδες θα προσέλθουν σε δύο γκρουπ. Η αξιολόγηση για το
πρώτο θα ξεκινήσει στις 09:30 π.μ και για το δεύτερο στις 12:00. Κατά τη
διάρκεια της αξιολόγησης, θα τηρείται το πρωτόκολλο των απαιτούμενων
μέτρων, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
για τον COVID- 19. Απαγορεύεται η είσοδος των προπονητών στις αίθουσες
καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και η επικοινωνία με τις ομάδες τους. Οι
συνοδοί γονείς και κηδεμόνες των παιδιών καθώς και οι προπονητές των
ομάδων θα μπορούν να κάθονται σε ξεχωριστή αίθουσα που έχει προβλεφθεί
σχετικά.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το event του Σαββάτου στον εξής σύνδεσμο.

Οι ομάδες της online αξιολόγησης (οι υπόλοιπες Περιφέρειες) θα
αξιολογηθούν την Κυριακή 18/10/2020 εξ αποστάσεως σύμφωνα με την
προκαθορισμένη ώρα συνάντησης μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.
Οι ομάδες αυτές οφείλουν να μεταβούν σε χώρο που να διαθέτει καλή
σύνδεση στο διαδίκτυο, να υπάρχει κάμερα ανεκτών προδιαγραφών ώστε η
παρουσίαση του έργου τους να γίνει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Η
online αξιολόγηση θα ξεκινήσει επίσης στις 10:00 π.μ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το event της Κυριακής στον εξής σύνδεσμο.

Για λόγους ισονομίας θα δοθούν ξεχωριστά βραβεία ανά ημέρα.

Οι ομάδες του τελικού
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό είναι οι παρακάτω 30 (14 Αττική, 16
υπόλοιπες περιφέρειες) :

ΑΤΤΙΚΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AstroKids
54Power of Piraeus
MusicRobots
Ρομποτούπολη
future scientists 2
Minders 2
Escape Team
Gemma Robot Neas Ionias
Seven 4 THE WORLD
10. ROBOÄRNA#2
11. Ομάδα 3_Σχολή Χατζήβεη
12. Da Vinci's Peace Ghost
13. ArDaEteam
14. RoboStars

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

1. @robot's inventors (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
2. το 10o Δημοτικό Μυτιλήνης (Βόρειου Αιγαίου)
3. Egio Robotic (Δυτικής Ελλάδας)
4. 17th Robo-Kids (Δυτικής Ελλάδας)
5. RoboHopes (Δυτικής Μακεδονίας)
6. Εύρηκα! (Ηπείρου)
7. ΟΔΟΠΟΙΟΙ (Ηπείρου)
8. Robo-Fighters (Θεσσαλίας)
9. Robo safety (Θεσσαλίας)
10. RoboTeam (Κεντρικής Μακεδονίας)
11. Reverse Archimedes (Κρήτης)

12. The Robot Masters (Νότιου Αιγαίου_Κυκλάδων)
13. The invincibles (Νότιου Αιγαίου_Δωδεκανήσων)
14. ΑΥΤΟΜΑΤΑ (Πελοποννήσου)
15. Φιλόσοφοι (Στερεάς Ελλάδας)
16. Πρωτοπόροι (Στερεάς Ελλάδας)

Συγχαρητήρια στις ομάδες που προκρίθηκαν στον Τελικό του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού!

Ευχαριστούμε για την όλη προσπάθειά τους και τις υπόλοιπες 70
ομάδες που συμμετείχαν κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες στη
διαδικασία του Διαγωνισμού.

