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Πρόλογοςτ ουΠ
 ροέδρουτ ουW
 ROH
 ellas
Ημεγάληγιορτήτηςεκπαιδευτικήςρομποτικήςείναιεδώ!Φέτοςολοκληρώνονται13 χρόνιαστη
προσπάθειαεισαγωγήςτηςεκπαιδευτικήςρομποτικήςστηνυποχρεωτικήεκπαίδευση.Οφετινός
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικήςδιοργανώνεταιγια8ησυνεχήχρονιάαπό
τονWROHellasμεΣτρατηγικόΣυνεργάτητηνCOSMOTEκαιτελείυπότηναιγίδατουΥπουργείου
ΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων. 
Η διοργάνωση ενός μεγάλου event όπως Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
απαιτείεμπειρίακαιτεχνογνωσίαπουοWROHellasέχεικατακτήσεικαιθέτειεντελώςδωρεάν
όσοναφοράτ ησυμμετοχήστηνυπηρεσίατ ηςε κπαιδευτικήςκ οινότητας. 
Μεόχηματοδιαγωνισμό,επιδιώκεταιηεισαγωγήτηςεκπαιδευτικήςρομποτικής,καθώςκαιτης
ευρύτερης μεθοδολογίας STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics), στο επίσημο
εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αποτελεί έναν
μοναδικό τρόπο για να κατανοήσουν οι μικροί μαθητές τις φυσικές επιστήμες, τον
προγραμματισμό και τους αυτοματισμούς, να μάθουν να σκέφτονται ως μηχανικοί, να
αναπτύξουν την ικανότητά τους στην επίλυση προβλημάτων και να διευρύνουν τη
δημιουργικότητάτους. 
 ροετοιμασίατ ουςγ ιατ ονδ
 ιαγωνισμόο
 ιμ
 αθητές,μ
 ετ ηνκ αθοδήγησητ ων
Κατάτηνπ
εκπαιδευτικών-προπονητώντ ους: 
● σχηματίζουνομάδες( teamwork)
 χετικήβ
 ιβλιογραφίακ αιπ
 ειραματίζονται( criticalthinking)
● μελετούντησ
 ηχανικής( e
 ngineerthinking)
● εξερευνούντηνε πιστήμητ ηςμ
 ροτείνουνλ ύσεις( problemsolving).
● αντιμετωπίζουνπροκλήσειςκ αιπ
Εξερευνώντας αυτές τις δεξιότητες μετρόποπρακτικόκαισυμμετοχικό,ταπαιδιάαναπτύσσουν
εφόδιαπουτουςείναιαπαραίτητασήμερααλλάκαιγιατομέλλον,όποιαεπιλογήσταδιοδρομίας
 κολουθήσουν. 
κιανα
 ουσ
 υνθέτουντ ον έοδ
 ιαγωνισμόπ
 εριλαμβάνουντ ιςπ
 αρακάτωκ αινοτομικές
Ταστοιχείαπ
αλλαγές: 
 λεςτ ιςη
 λικίες
● Ενιαίοθέμαγ ιαό
 πλώνμ
 ηχανών
● Ηεισαγωγήτ ωνα
 ετρήσεωνσ
 τοΔ
 ημοτικό.
● Ηεισαγωγήτ ωνμ
Συνολικά ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός στηρίζει το STEM ως μεθοδολογία για την υποχρεωτική
εκπαίδευση και καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές θα αποκτήσουν τις
δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ολοκληρώνοντας ο διαγωνισμός καλείται η εκπαιδευτική κ οινότητα
-απότοΝηπιαγωγείοέωςκαιτοΓυμνάσιο-μετησυμμετοχήτηςστοδιαγωνισμόναανταποκριθεί
 ετ ιςα
 νεπτυγμένεςτ εχνολογικάχ ώρες. 
στησύγκλισητηςΕ λλάδαςμ
ΚαλήΕπιτυχία  
ΙωάννηςΣομαλακίδης
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Ητ αυτότητατ ουΔ
 ιαγωνισμού
Ο μη κερδοσκοπικόςΟργανισμόςΕκπαιδευτικήςΡομποτικής&ΕπιστήμηςWROHellas-ωςμέλος
της World Robot Olympiad Association (National Organizer- αποτελεί τον επίσημο φορέα
 λυμπιάδαςΕ κπαιδευτικήςΡ
 ομποτικήςW
 RO™γ ιατηνΕ λλάδα. 
διοργάνωσηςτηςΟ
ΟWROHellasείναιοκύριοςφορέαςδιεξαγωγήςδιαγωνισμώνεκπαιδευτικήςρομποτικήςστην
 τηνε υρύτερηπ
 εριοχήτ ηςΝ
 οτιοανατολικήςΕ υρώπης. 
Ελλάδακαισ
 ellasδ
 ιοργανώνειδ
 ύοδ
 ιακριτούςδ
 ιαγωνισμούς:
ΟWROH
 ομποτικήςW
 RO( Μάρτιος– Ιούλιος)κ αι
● τηνΟλυμπιάδαΕ κπαιδευτικήςΡ
 ανελλήνιοΔιαγωνισμόΕ κπαιδευτικήςΡ
 ομποτικής( Οκτώβριος–Μ
 άρτιος)
● τονΠ
 ανελλήνιοςΔιαγωνισμόςΕ κπαιδευτικήςΡ
 ομποτικής έ χειτιςε ξήςκ ατηγορίεςα
 νάβ
 αθμίδα
ΟΠ
 αθητές: 
εκπαίδευσης,γιαμ
● Νηπιαγωγείου
● Δημοτικού
● Γυμνασίου
● Λυκείου
 ιαγωνισμόςΕ κπαιδευτικήςΡομποτικήςτ ουΔ
 ημοτικούπ
 εριλαμβάνει:
ΟΠανελλήνιοςΔ
 ατηγορίακ αι
● τηνΑνοικτήΚ
 x2
● τοΠοδόσφαιρο2
 νοικτήΚ
 ατηγορίατ ουΠανελλήνιουΔ
 ιαγωνισμούΕ κπαιδευτικήςΡ
 ομποτικήςτ ουΔ
 ημοτικού
ΗΑ
χωρίζεταισεδ
 ύοβ
 αθμίδεςγ ια: 
● τιςΠρώτεςτ άξεις( Α΄-Γ ’τ άξη)κ αι
● τιςΤ ελευταίεςτάξεις( Γ’-Στ’τ άξη).
 τονο
 ποίοα
 ναφέρεταιτ οπ
 αρόνέ γγραφοκ αιο
 ο
 ποίοςε φεξήςθ
 αα
 ναφέρεταιω
 ς
Οδιαγωνισμόςσ
Διαγωνισμόςείναιαυτός: 
● τηςΑνοικτήςκ ατηγορίας,
● των“ Τελευταίωντ άξεων( Γ’-Στ’)”,
● τουΔημοτικούΣχολείου,
 ιαγωνισμούΕ κπαιδευτικήςΡ
 ομποτικής,
● τουΠανελλήνιουΔ
 ellas.
● τουWROH
 ιαγωνισμόςαυτός:
ΟΔ
 ράση,
● είναιμιαε κπαιδευτικήδ
 χετικόμ
 ετ ονπ
 ρωτογενήτ ομέατ ηςγ εωργικήςπ
 αραγωγής,
● έχειθέμασ
 μάδες3
 -6π
 αιδιών,π
 ουσ
 υνοδεύονταικ αικ αθοδηγούνταια
 πόέ να
● απευθύνεταισεο
ενήλικαπροπονητή( εκπαιδευτικό,γ ονέα...),
 ιαζώσης( εκτόςα
 προόπτου)σ
 τηνΑ
 ττική,
● θαδιεξαχθεί( οτ ελικός)δ
 θινόπωροκ αιο
 λοκληρώνεταισ
 τιςα
 ρχέςτ ηςπ
 ροσεχούςΆ
 νοιξης,
● προκηρύσσεταιτοΦ
 ROH
 ellas,μ
 εσ
 τρατηγικόσ
 υνεργάτητ ηνC
 OSMOTE,
● διοργανώνεταιαπότ ονW
 ροπονητέςδ
 ωρεάνε ντατικάσ
 εμινάριαε ξα
 ποστάσεως,σ
 υναφήμ
ε
● προσφέρειγιατ ουςπ
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● γενικά αποσκοπεί να λειτουργήσει αφενός ως φυτώριο μαθητών έμπειρων σε θέματα
αυτοματισμού και ρομποτικής και αφετέρου να δημιουργήσει ένα ενεργό πυρήνα
 τηφ
 ιλοσοφίατ ουS TEM. 
εκπαιδευτικών-προπονητώνκ αταρτισμένωνσ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό από τηνπρώτηχρονιάτο2015καιμέχριπριντηνπανδημίαήταν
εντυπωσιακή, με συμμετοχή ανά έτος να κυμαίνεται μεταξύ 300 και 360 ομάδων, που
 ερίπου1
 600π
 αιδιάα
 πόό
 λητ ηνΕ λλάδαε τησίως.  
συνεπάγεταιπ
 εγάλουα
 ριθμούτ ωνσ
 υμμετοχώνο
 Διαγωνισμόςδιεξάγεταισ
 εδ
 ύοφ
 άσεις: 
Λόγωτ ουμ
● στους Περιφερειακούς Διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουν οι ομάδες τ ης κάθε
Περιφέρειας της χώρας και διεξάγονται στην έδρα κάθε Περιφέρειας στο τέλος του
Χειμώνα περίπου 3-4 εβδομάδες πριν τον Τελικό Διαγωνισμό. Ανάλογα με τη συνολική
πανελλήνια συμμετοχή, με ποσόστωση από κάθε Περιφέρεια και συνυπολογίζοντας το
πλήθοςτωνομάδωνπουμπορούνναφιλοξενηθούνστονΤελικόΔιαγωνισμόπροκρίνεται
 ιαγωνισμόέ νασ
 υγκεκριμένοπ
 λήθοςο
 μάδων. 
γιατονΤ ελικόΔ
● στον Τελικό Διαγωνισμό που διεξάγεται στην Αττική δια ζώσης (εκτός απροόπτου) και
συμμετέχουν οι ομάδες που προκρίνονται από τους Περιφερειακούς Διαγωνισμούς. Οι
 ιεκδικούν τα μετάλλια (χρυσό, αργυρό και χάλκινο), ενώ ειδικά
τρεις πρώτες ομάδες δ
θεματικά βραβεία απονέμονται σε περιορισμένο αριθμό ομάδων που τα έργα τους
διακρίνονται σε επιμέρους κριτήρια του διαγωνισμούπ.χ.τοκαλύτεροκωδικΌραμα,μια
 ρωτότυπηι δέα,μ
 ιαε ντυπωσιακήμ
 ακέτα,μ
 ιαθ
 εατρικήπ
 αρουσίασηκ .λπ. 
πραγματικάπ
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Ηφ
 ιλοσοφίατ ουΔ
 ιαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός σχεδιάστηκε εξ αρχής ως ένα φυτώριο για την ποιοτική αναβάθμιση των
δεξιοτήτωντωνμαθητώνστηνεκπαιδευτικήρομποτική,σταπλαίσιατηςεκπαίδευσηςSTEM. 


 ιαγωνισμούε ίναιο
 ιμ
 ικροίκ αια
 ρχάριοιμ
 αθητέςπ
 ουε μπλέκονται:
ΗφιλοσοφίατουΔ
● νααποκτούνγνώσειςμέσααπότηνανάλυσηκαισύνθεσηκατάτηνπροσπάθειαεπίλυσης
προβλημάτων,
 ουλεύονταςδ
 ημιουργικάσ
 επ
 οικίλαπ
 εδίαό
 πως:
● νασυσσωρεύουνεμπειρίεςδ
○ ηδομικήκατασκευή,
 έροςτ ουα
 υτοματισμούκ αι
○ τοηλεκτρονικόμ
 ροσομοίωσηςμ
 ετ οa nimation,
○ τονπρογραμματισμότ ηςπ
 αντασίατ ουςσ
 τηνκ ατασκευήτ ηςμ
 ακέτας,
● νααναπτύσσουνελεύθερατ ηφ
● ναβ
 ελτιώνουντιςε πικοινωνιακέςδ
 εξιότητέςτ ουςκ ατάτ ηνπ
 αρουσίασητ ουέ ργου,
 μαδοσυνεργατικήδ
 ουλειά,
● ναεξοικειώνονταιμετ ηνο
 ημιουργίας,
● νααπολαμβάνουντηχ αράτ ηςδ
 ισθανόμενοιό
 τιε ίναιπ
 αραγωγοίε νδ
 υνάμεικ αινοτόμων
● νααποκτούναυτοπεποίθησηα
προϊόντων.
Το γνωσιακό υπόβαθροπουμπορείναείναιταυτόχροναπροαπαιτούμενοαλλάκαιαποτέλεσμα
τηςσυμμετοχήςστοΔιαγωνισμόείναιηστιβαρήγνώσηγιατηνανάπτυξημηχανικώνσυστημάτων
 διττήφύση
καιτουπρογραμματισμούΗ/Υ(περισσότεραδεςστοΠαράρτηματηνπαράγραφο“Η
των έργων εκπαιδευτικής ρομποτικής”). Ο WRO Hellas θεωρεί ότι η εκπαιδευτική ρομποτική
στηρίζεται σε δύο πυλώνες: τις κατασκευές των μηχανικών συστημάτων και στον
προγραμματισμό των υπολογιστών. Στην κατεύθυνση αυτή ο WRO Hellas με εταίρο τον
ΟργανισμόΕκπαιδευτικήςΡομποτικής,Επιστήμης,Τεχνολογίας&ΜαθηματικώνSTEMEducation
(https://stem.edu.gr/%ce%bf-stem-education/)έχειεκδώσεισ
 τοχευμένοε κπαιδευτικόυ
 λικό: 
● γιατ οκατασκευαστικόμ
 έροςμ
 ετ ατ έσσερατ εύχη«
Μ
 ηχανικάΣ υστήματα- Β
 ιβλίο
 49σελίδων.
μαθητή»,4
 έροςτ οβ
 ιβλίο«
 L et'sS cratch-3.Ο
 δηγόςε κπαιδευτικού»,451
● γιατοπρογραμματιστικόμ
σελίδων
(https://stem.edu.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b5
%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf/lets-scratch-3/).
Του
 λικόα
 υτόα
 ποτελείτ ηβ
 άσηγ ιατ οδ
 ιαδικτυακόμ
 άθημα( MOOC)τ ουΚ
 ΕΔΙΒΙΜτ ου
 ιδακτικέςπ
 ροσεγγίσειςσ
 τονΠ
 ρογραμματισμόμ
 ετ οS cratch»πουμπορούν
ΕΑΠ:«Δ
δωρεάνν απ
 αρακολουθήσουνο
 ιε κπαιδευτικοί.
(https://coursity.gr/courses/course-v1:EAP+Prog2+2021_T2/about?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=i_egg
rafes_xekinisan_nea_programmata_epimorfosis_apo_to_kedivim_tou_ellinikou_aniktou_panepistimiou_eap&utm_term=2021-10-15).
Ο πυλώνας των κατασκευών των μηχανικών συστημάτων προωθείταισεσυνέργειαμετονάλλο
 νοικτήςΚ
 ατηγορίαςγ ιατ ιςΠ
 ρώτεςτ άξειςτ ουΔ
 ημοτικούΣ χολείου. 
διαγωνισμότηςΑ
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Οικ αινοτομίεςτ ουΔ
 ιαγωνισμού
 ιαγωνισμόςαπότηδ
 ημιουργίατ ουπ
 ροσπαθείσ
 υνεχώςν αε ισαγάγει κ αινοτομίες.
ΟΔ
● Από την αρχή του διαγωνισμού (2015), η πρώτη καινοτομία είναι αυτή της χρήσης του
ελεύθερου λογισμικού Scratch του MIT για τον έλεγχο των αυτοματισμών αντί για τα
προτεινόμενα λογισμικά τωνκατασκευαστώντουχρησιμοποιούμενουυλικού(hardware).
Αυτό επέτρεψε πέραν από τον έλεγχο των αυτοματισμών, την ανάπτυξη και παραγωγή
μιας προσομοίωσης στην οθόνη του υπολογιστή με χρήση animation,σεέναναπότους
αυτοματισμούς. Αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί σημαντικά το ειδικό βάρος του
προγραμματισμούσταέργατωνμαθητών.ΓιατηνπαιδαγωγικήδιάστασητουScratchδες
 αιδαγωγικήδ
 ιάστασητ ουS cratch”σ
 τοΠ
 αράρτημα.
περισσότεραστο“ Ηπ
● Η επόμενη καινοτομία προχώρησε -αφού αφομοιώθηκαν τα προηγούμενα από τους
συμμετέχοντες- και ήταν η αναπαράσταση του κώδικα με χρήση του κωδικΟράματος.
Αυτόέγινεσταδιακά,στηναρχήπροαιρετικά(2018),απότονεπόμενοχρόνουποχρεωτικά
 στεν αω
 ριμάσεισ
 τησ
 υνείδησητ ωνμ
 αθητώνκ αιτ ωνπ
 ροπονητών.
καιαφήνονταςχ ρόνοώ
● Μετονίδιοτρόποτο2021(κρατώνταςτοίδιοθέματουδιαγωνισμούκαιγιατοεπόμενο
έτος ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά) εισήχθηηwebcameraωςεπιπλέοναισθητήρας.
Στον τρέχοντα διαγωνισμό (2022) επιχειρείται να εξελιχθεί ο τρόπος χρήσης της web
camera. Η εκμετάλλευση της web cameraμπορείναενταχθείσεδραστηριότητεςΤΠΕμε
τη σύνδεση μέσω Διαδικτύου με πλατφόρμες Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής
Νοημοσύνης. Επίσης χρησιμοποιώντας τη web camera μπορεί να αναπτυχθούν
δραστηριότητεςπληροφορικήςόπωςαυτέςστοφετινόδιαγωνισμόπουηιδέαεξελίσσεται
με την προτεινόμενη χρήση της web camera στη διαδικασία της αναγνώρισης εικόνας.
Αυτό υποβοηθείται με τη συνέργεια του CodeAthon-2021 που οι μαθητές καλούνται να
 πλάπ
 ρογράμματαα
 ναγνώρισηςμοτίβωνκ αισ
 χημάτων,
αναπτύξουνσχετικάα
(https://wrohellas.gr/codeathon-veltioste-to-paixnidi-kai-paixte-se-s-3/).
● Τοεπόμενοβήμασεαυτήτησειράκαινοτομιώνείναιγιαφέτοςκαιηχρήσηενόςεπιπλέον
 ttps://microbit.org/).Σκοπόςτης
μικροελεγκτή-χαμηλούκόστους-τουmicro:bitτουBBC(h
χρήσης του micro:bit είναι η εξοικείωση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με την
πειραματική συλλογήστοιχείωναπόακολουθίαμετρήσεωνφυσικώνμεγεθών(κάτιπου
απουσιάζει από την υποχρεωτική εκπαίδευση) και την επεξεργασία δεδομένων.
Ακολουθώντας την κλιμακωτή ένταξη των καινοτομιών στη διαγωνιστική διαδικασία η
χρήση του αυτοματισμού με το micro:bit θα είναι υποχρεωτική αλλά δεν θα
 έτος.
βαθμολογείταιγιαφ
Αναγνωρίζοντας ότι η συσσώρευση όλων των προηγούμενων απαιτήσεων λειτουργεί
αποτρεπτικά για να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ομάδες μαθητών και προπονητών που δεν
 πόφ
 έτοςι σχύει: 
έχουνπρότερηε μπειρίαα
● Τα έργα των ομάδων που διαθέτουν όλαταπροαπαιτούμενα(εφόσονπροκριθούναπό
 ιαγωνισμούς)ν αδ
 ιαγωνίζονται:
τουςπεριφερειακούςδ
 ρώτωνθ
 έσεωνκ αι
(α)γιατ αμετάλλιατωντ ριώνπ
 εματικάβραβείασ
 τηντελικήφ
 άσητ ουΔιαγωνισμού
(β)ταθ
● Τα έργα των ομάδων που διαθέτουν λιγότερα από τα προαπαιτούμενα μπορούν να
συμμετέχουνστουςπεριφερειακούςδιαγωνισμούςδιεκδικώνταςθεματικάβραβείαχωρίς
ναπροκρίνονταιστηντελικήφάση.Όμωςεξαιρετικήςποιότηταςέργαταοποίαανκαιδεν
πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα, με απόφαση των κριτών του Διαγωνισμού, μπορούν
κατ’ εξαίρεση να συμμετέχουν στην τελική φάση του Διαγωνισμού διεκδικώντας
θεματικάβραβεία.
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Προτείνεται οι ομάδες να συντίθενται από μαθητές όλων των ηλικιών (που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό) ώστε η τεχνογνωσία που αποκτάται από τη συμμετοχή της ομάδας σε ένα
Διαγωνισμό να διατηρείται, να διαχέεται και να εμβαθύνεται με τη συμμετοχή της ομάδας σε
επόμενους Διαγωνισμούς, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της φιλόδοξης προσπάθειας των
 μάδαςκ αιτ ουσ
 χολείου. 
παιδιών,τηςο
Όπως έχει δείξει η εμπειρία των Διαγωνισμών, κατά κανόνα η κατάκτηση διακρίσεων είναι
 ακροχρόνιαςσυμμετοχήςτ ωνμαθητώνκ αιτ ωνπ
 ροπονητώνσ
 τουςΔ
 ιαγωνισμούς.
αποτέλεσμαμ
Όμως ο “πρωταθλητισμός” δεν είναι τοζητούμενο.Τοκέρδοςγιακάθεπαιδίαπότησυμμετοχή
τουστοΔιαγωνισμόείναιαφενόςηχαράτηςδημιουργίαςπουβιώνεικατάτηνεμπλοκήτουστο
έργοκαιαφετέρουηθετικήανάμνησηαυτήςτηςεμπειρίαςπουθατονσυνοδεύεισεόλητηζωή
 χολείο. 
τουμετάτ οσ

 υμμετοχής
Τοέ ργο( project)σ
Η ομάδα των μαθητών συμμετέχει στο Διαγωνισμό με ένα αυθεντικό έργοπουέχειαναπτύξει
 ιάστηματ ηςπ
 ροετοιμασίας. 
κατάτοδ
 απρέπει: 
Τοέργοθ
 εμ
 ια“ κ αινοτόμοιδέα”( καινοτόμοτ ουλάχιστονγ ιατ απ
 αιδιά),
● ναβασίζεταισ
 πόμ
 ιαε υρηματική“ αφήγησησεναρίου”,
● ναυποστηρίζεταια
 ιαα
 νάγκηε πίλυσηςενόςπροβλήματος,
● ναικανοποιείμ
 έλτιστηεφικτήλ ύση,
● ναεπιλέγειτ ηβ
 εταξύτ ουα
 ρχικούσ
 χεδίουκ αιτ ου
● ναπεριγράφειτ ουςσυμβιβασμούςπουεπιτεύχθηκανμ
τελικούπροϊόντος,
 ετ ηνα
 νάπτυξηα
 υτοματισμώνκαικατασκευήμακέτας,
● ναυλοποιείτ ηλ ύσημ
 ρογραμματιστικέςεπιλογέςπ
 ουέγιναν.
● νατεκμηριώνειτ ιςπ
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Ηθ
 εματολογίατ ουΔ
 ιαγωνισμού
Ένας από τους μακροχρόνιους στόχους του Διαγωνισμού είναι να αφήσει το αποτύπωμά του
σχετικά με τη ρομποτική και το STEM στους εξ απαλών ονύχων συμμετέχοντες, ώστε αυτοί να
έχουν προσλαμβάνουσες όταν αργότερα στον ενήλικο βίο τους κληθούν να αντιμετωπίσουν
ανάλογαπροβλήματαστιςπραγματικέςτουςδιαστάσεις.Αυτήηστοχοθεσίαεκδηλώνεταιμετην
επιλογή των θεμάτων του Διαγωνισμού. Έτσι ο συνδυασμός της επιθυμίας να αφεθεί το
αποτύπωμα με το να είναι τα θέματα αυθεντικά καιενδιαφέρονταγιαταπαιδιά,οδήγησεσε
επιλογές που ευαισθητοποιούν τα παιδιά σε θέματα κρίσιμα για τηχώρακαιτονπλανήτημας,
όπως: 
 δ
 ικήμ
 ουπ
 όλη”,
● το2015,“ Η
 Γ αλαξίαςμ
 ας”,
● το2016,“ Ο
 χήματακαιμ
 εταφορέςτ ουα
 ύριο”,
● το2017,“ Ο
 ρχιπέλαγοςΑιγαίο:Η
 τ εχνολογίαβ
 οηθάσ
 τηνα
 νάπτυξητ ωνν ησιών”,
● το2018,“ Α
 ρη”,
● το2019,“ Ε ποικισμόςστονΆ
 τ ο2
 021“ Α
 πότ ονΑ
 ρχιμήδησ
 τον D
 aV
 inci”
● το2020&
Σε αυτό τοπλαίσιοεντάσσεταικαιηεπιλογήτουθέματοςτουΔιαγωνισμούτου2022. Ταέργα
πουθασυμμετέχουνστοδιαγωνισμόθαπρέπειναέχουνθέμασχετικόμετονπρωτογενήτομέας
 αραγωγής.
τηςαγροτικήςπ

Αγροτικήπαραγωγήείναιηπαραγωγήηοποίαπεριλαμβάνειόλεςτιςπρωτογενείςδραστηριότητες,δηλαδή
τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα δάση, τ η θήρα (κυνήγι), την αλιεία, τα μεταλλεία, τα ορυχεία και τα
λατομεία. 
 αραγωγή,
Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και απειλεί –μαζί με τον υπερπληθυσμό– την αγροτική π
εξυφαίνοντας τις επόμενες μεγάλες επισιτιστικές κρίσεις. Ειδικά το ευαίσθητο ελληνικό οικοσύστημα
επηρεάζεται σοβαρά, σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις, από την αύξηση της
θερμοκρασίας και των ημερών καύσωνα, τωνραγδαίωνβροχώναλλάκαιτωνημερώνανομβρίας,πουθα
μειώσουν την αφθονία των ειδών, θα υποβαθμίσουν τα εδάφη και τα νερά,θαμετατοπίσουνχωρικάτις
καλλιέργειες,θαευνοήσουντηνεξάπλωσηασθενειών,τηνεμφάνισητοξικώνφυτών. 
Ενάντια στις διαφαινόμενες κρίσεις στα τρόφιμα, ηΕυρωπαϊκήΕπιτροπήχρηματοδοτείμέσωτουHorizon
2020, δέσμη έργων ευφυούς γεωργίας και γεωργίας ακριβείας, αρκετά από τα οποία «τρέχουν» με
συντονιστή ή ε ταίρο τη χώρα μας όπως τα Smart-Akis, Gates, Optima, BigDataGrapes, Apollo, EUXDAT,
RECARE, κ.ά. Ολα τα τεχνολογικά μέσα, ταοποίαενσωματώνονταιστιςυφιστάμενεςγεωργικέςπρακτικές,
χρησιμοποιούνται ενάντια σε ενδεχόμενη έλλειψη προϊόντων, στην υποβάθμιση της ποιότητάς τους και
στηνάνοδοτουκόστουςπαραγωγήςτους. 
Δορυφορικά συστήματα, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, μεγάλα δεδομένα,Διαδίκτυοτωνπραγμάτων,
συστήματα αυτόματης έρευνας και ελέγχου της θερμοκρασίας και της υγρασίας στο χωράφι ή στο
θερμοκήπιο, νευρωνικά δίκτυα για την πρόβλεψη της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, ρομπότ που
εκτελούν τυποποιημένες εργασίες, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τεχνολογίες τρισδιάστατης
απεικόνισης,πολυφασματικοίαισθητήρες,τρακτέρχωρίςοδηγόαλλάμεμηχανικήόραση,ραντάρ,GPSκαι
διασύνδεση με το Διαδίκτυο, χρησιμοποιούνται γιατηνπιοαποδοτικήχρήσητωνφυσικώνπόρωνκαιτην
ελαχιστοποίησητωνεπιπτώσεωνστοπεριβάλλον. 
Δηλαδή, ένα σύνολο μηχανημάτων που διασυνδέονται μεταξύ τους και λειτουργούν αυτόματα,
παρακολουθεί την εξέλιξη των καλλιεργειών και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Μηχανές σπέρνουν ή
φυτεύουνμεακρίβεια(αφούπρώτααισθητήρεςέχουναναλύσειτηνπυκνότητα,τηνυγρασία,τιςθρεπτικές
ουσίεςστοέδαφοςκαιέχουνυπολογίσεισεποιοσημείοκαισεπιοβάθοςθαεισαχθείοσπόρος,σεποιες
ακριβώς αποστάσεις θα τοποθετηθούν ταφυτά),αρδεύουνόποτεκαιόσοακριβώςχρειάζεται,συλλέγουν
και διαλέγουν τους καρπούς. Ρομποτικά μηχανήματα εντοπίζουν προβλήματα πριν αυτά εκδηλωθούν,
εξαλείφουν ζιζάνια, παρεμβαίνουν αποκαθιστώντας τη διατροφική ισορροπία και υγεία των εδαφών,
προλαβαίνουν την εξάπλωση ασθενειών, μειώνοντας την ανάγκη για επιβλαβή φυτοφάρμακα και
λιπάσματα. Τεχνολογίες 3D απεικόνισης συμβάλλουν στην ορθολογική διανομή των καλλιεργειών,
συστήματα ελέγχουν τη χρήση νερού και τηναπορροήτοξικώνσυστατικών,βοηθούνστηναποκατάσταση
υποβαθμισμένωνοικοσυστημάτων. 
Πηγή:h
 ttps://el.wikipedia.org 
https://www.kathimerini.gr/life/environment/1008009/agrotiki-paragogi-me-doryforoys-kai-rompot/ 
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Του
 λικό( hardware)π
 ουα
 παιτείταιγ ιατ οέ ργο
 πορούνν αχ ρησιμοποιηθούν:
Γιατηνκ ατασκευήμ
●
●
●
●

τορ
 ομποτικόκ ιτL EGOW
 eDo( 1.0ή
 2.0)
ΚΑΙ
 ικροελεγκτήςm
 icro:bit,μ
 εε πιπλέονπ
 ροαιρετικάε ξωτερικοία
 ισθητήρες( αναφέρονται
ομ
παρακάτω)
ΚΑΙ
WebC
 amera
ΚΑΙ
 ύου
 πολογιστές.
μέχριδ
 λικών( πέραντ ωνπ
 ροαναφερομένων)ε πιτρέπεταιμ
 όνογ ιατ ημ
 ακέτακ αιτ α
Ηχ ρήσηάλλωνυ
σκηνικάτ ουέ ργου.

Τολ ογισμικό( software)π
 ουα
 παιτείταιγ ιατ οέ ργο
 πορούνν αχ ρησιμοποιηθούν:
Ωςλογισμικόμ
●

●
●

τοS cratch-2,( h
 ttps://uploads.scratch.mit.edu/scratch2download/)γ ιαν αε ξασφαλίζεταιη

λειτουργίατ ουυ
 πάρχοντοςε ξοπλισμούW
 eDo1
 .0
Ή/ΚΑΙ 
τοS cratch-3,( h
 ttps://scratch.mit.edu/)
Ή/ΚΑΙ
τοS cratch-likeπ
 εριβάλλονM
 ind+,( h
 ttp://mindplus.cc/en.html)
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Οια
 υτοματισμοίτ ωνέ ργων( projects)
Στοέ ργοα
 παιτούνταιτ ουλάχιστον2
 +1α
 υτοματισμοί*ε κτωνο
 ποίων:
●

●

●

Οπ
 ρώτοςα
 υτοματισμόςν αχ ρησιμοποιείτ ουλάχιστονέ νανα
 πότ ουςα
 ισθητήρεςτ ουW
 eDo
(οα
 υτοματισμόςα
 υτόςβ
 αθμολογείται)
ΚΑΙ
Οδ
 εύτερος α
 υτοματισμόςν αχ ρησιμοποιείτ ηνw
 ebc ameraγ ιαα
 ναγνώρισηε ικόνας**.
Εκτόςτ ηςw
 ebc ameraμ
 πορείναχ ρησιμοποιείε πιπλέονκ αιο
 ποιουσδήποτεά
 λλους( απότ ους
επιτρεπόμενους)α
 ισθητήρεςκ αιε νεργοποιητές.
(οα
 υτοματισμόςα
 υτόςβ
 αθμολογείται)
ΚΑΙ
Ο τρίτοςαυτοματισμός να χρησιμοποιείτουλάχιστονένααισθητήρατουMicro:bitγια τηλήψη
ακολουθίας μετρήσεων ενός ή περισσοτέρων βασικών φυσικών μεγεθών
(ο αυτοματισμός Bαθμολογείται για φέτος αλλά είναι υποχρεωτικός για να
θεωρηθεί πλήρες ένα έργο.)

Ταε ίδητ ωνα
 ισθητήρωνπ
 ουε πιτρέπεταιν αχ ρησιμοποιηθούνε ίναι:
● απότ οκ ιτ W
 edo:ο
 α
 ισθητήραςκ λίσηςή
 /καιο
 α
 ισθητήραςα
 πόστασης,
● από τη συλλογή του micro:bit : ένας ή περισσότεροι από τους ενσωματωμένους
αισθητήρες ή από τους επιλεγμένους εξωτερικούς αισθητήρες πχ:
● θερμοκρασίας( αδιάβροχος),
● αγωγιμότητας ( υγρασίας),
● φωτεινότητας.
● ηw
 ebc amera.
Ταε ίδητ ωνε νεργοποιητώνπ
 ουε πιτρέπεταιν αχ ρησιμοποιηθούνε ίναι:
● οικ ινητήρεςκ αιτ αledsα
 πότ οκ ιτ τ ουW
 edoκ αι
● οι ενσωματωμένοι στο micro:bit ενεργοποιητές.(πχ led)
* Ως αυτοματισμός θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία ερέθισμα του πραγματικού κόσμου
γίνεται αντιληπτό από αισθητήρα, το πρόγραμμα αφού ενημερωθεί από τον αισθητήρα,
επεξεργάζεταιτ αδ
 εδομένακ αιδ
 ίνειε ντολήπ
 ουμ
 εταβάλειτ ηνκ ατάστασητ ουε νεργοποιητή. 
Παραδείγματαα
 υτοματισμών: 
 τομ
 ετρόπ
 ουλ ειτουργεία
 νάλογαμ
 ετ οα
 νπ
 ερνάνεε πιβάτες
 κάλασ
● Έχωτ ηνκ υλιόμενησ
καιυ
 ποθέτωό
 τιη
 α
 νίχνευσητ ωνε πιβατώνγ ίνεταια
 πόέ ναα
 ισθητήραβ
 άρους.
○ Ανο
 α
 ισθητήραςβ
 άρουςε νεργοποιείταια
 πλάα
 πότ οβ
 άροςτ ουα
 νθρώπου( ή
ενόςσ
 κύλουή
 μ
 ιαςβ
 αλίτσας)Τ ΟΤΕα
 υτόε ίναια
 υτοματισμός
○ Ανο
 α
 ισθητήραςβ
 άρουςε ίναιέ ναμ
 πουτόνπ
 ουπ
 ρέπειν ατ οπ
 ατήσειμ
 ετ οπ
 όδιο

επιβάτης( χειρισμός)Τ ΟΤΕα
 υτόΔ
 ΕΝε ίναια
 υτοματισμός( δενλ ειτουργείμ
 ετ ον
σκύλοή
 τ ηβ
 αλίτσα).
● Έχωέ ναd
 roneκ αιέ νανα
 ισθητήρακ λίσης
○ Ανα
 ισθητήραςε ίναιπ
 άνωσ
 τοd
 rone( π.χ.έ νατ ετρακόπτερο)κ αιπ
 αίρνειτ ιμές
ανάλογαμ
 ετ ηνκ λίσητ ουτ ετρακόπτερου,τ ιςδ
 ιαβιβάζεισ
 τονυ
 πολογιστήκ αι
αυτόςα
 υξομειώνειτ ηνέ ντασησ
 τονα
 ντίστοιχοκ ινητήραώ
 στεν αι σορροπήσει
ΤΟΤΕα
 υτόε ίναια
 υτοματισμός.
○ Ανκ άνωε πίδειξητ ουπροηγούμενουχ ωρίςν απ
 ετάειτ οd
 roneα
 λλάκ ρατώνταςτ ο
droneμ
 ετ οχ έρικ αιδ
 ίνοντάςτ ουκ λίσειςώ
 στεν απ
 ροσομοιώνωτ ηνπ
 τήση,Τ ΟΤΕ
αυτόε ίναια
 υτοματισμός.
○ Ανχ ρησιμοποιώτ ονα
 ισθητήραω
 ςjoystickγ ιαν α( τηλε)χειριστώτ οd
 roneΤ ΟΤΕ
αυτόΔ
 ΕΝε ίναια
 υτοματισμός.
** Εκπαιδευτικό υλικό για τη δημιουργία προγραμμάτων για την αναγνώριση εικόνας υπάρχει
εδώ:https://drive.google.com/file/d/1bti9lkxZvk-RsZlZpR_oWPHre9uI6akf/view.Σκοπόςαυτούτου
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αυτοματισμούείναιηαναγνώρισημοτίβωνεικόναςαπότιςλήψειςτηςκάμεραςκαιστησυνέχειαη
δράση κάποιου ενεργοποιητή. Στο Scratch-3 αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση (εσωτερικής ή
εξωτερικής USB) web camera (ακίνητη ήκινούμενη),ηεικόνατηςοποίαςπροβάλλεταιωςφόντο
της Σκηνής. Με τηλειτουργία"videosensing"(βρίσκεταιστομενού"sensing"),μπορείτοScratch
ναανιχνεύσει:κίνηση,ταχύτητα,αναγνώρισηχρώματοςήαλληλεπίδρασημερόλους(sprites)που
υπάρχουνή
 δηστηΣ κηνή. 
Ανάλογεςκ αιε παυξημένεςδ
 υνατότητεςπ
 αρέχονταισ
 τοS cratch-likeλ ογισμικόM
 ind+. 

Ηπ
 ροσομοίωσητ ουα
 υτοματισμού
Για τον αυτοματισμό που χρησιμοποιεί τον αισθητήρα του WeDo απαιτείται να γίνεται
ταυτόχρονα με την εκτέλεση του προγράμματος και προσομοίωσηστηνοθόνητουυπολογιστή
μεχρήσηa nimation. 
Συγκεκριμένα κατά τη λειτουργία του αυτοματισμού τα δεδομένα εισόδου του από τον
αισθητήρα,θαπρέπειναχρησιμοποιούνταικαιαπότοπρόγραμματηςπροσομοίωσηςέτσιώστε
παράλληλα με τη δραστηριότητα του αυτοματισμού να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα οι
προσομοιωμένοι - εικονικοί ενεργοποιητές και η δράση τους να εμφανίζεται με τη μορφή
 τοπ
 εριβάλλον τ ουS cratchή
 τ ουM
 ind+. 
animationσ

ΤοΚ
 ωδικΌραματ ουπ
 ρογράμματος
Τουλάχιστον για τους δυο αυτοματισμούς που βαθμολογούνται χρειάζεται να γίνει
 εδημιουργίαε νόςή
 π
 ερισσοτέρωνκ ωδικΟράματων. 
αναπαράστασητουκ ώδικαμ
Το κωδικΌραμα είναι ένα εργαλείο αναπαράστασης του κώδικα που έχει ως κύριο στόχο να
διευκολύνειτηδιδασκαλίατουοπτικούπρογραμματισμούεπιτρέπονταςστονπαρατηρητήναέχει
συγχρόνως αφενός την εποπτεία του συνόλου του κώδικα και αφετέρου την πρόσβαση στις
λεπτομέρειες του, βοηθώντας τον να μην αποπροσανατολίζεται κατά την εμβύθιση στις
λεπτομέρειες του κώδικα. Στο κωδικΌραμα απεικονίζεται σε έναν πίνακα δύο διαστάσεων το
 νατομία του κώδικα) και
σύνολο των σεναρίων όλων των αντικειμένων ενός προγράμματος (α
 εταξύα
 υτών( λ ειτουργικότητατουκ ώδικα). 
αναπαριστώνταιοιτ ρόποιε πικοινωνίαςμ
Περισσότερεςπ
 ληροφορίεςσ
 χετικάμ
 ετ οκ ωδικΌραμαμ
 πορείτεν αβ
 ρείτεσ
 τοσ
 ύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/s/pvhygbzdjzk9uxc/CodeRepresentation%20v2.pdf?dl=0 
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Τοπ
 αραδοτέο:Φ
 άκελοςp
 ortfolio
Κάθεο
 μάδαθ
 απ
 ρέπειν αυ
 ποβάλλειη
 λεκτρονικάφ
 άκελομ
 ετ οp
 ortfolioπ
 ουν απ
 εριέχει:
A. Τα έγγραφα με τη συναίνεσητωνγονέωνγιατηχρήσητωνφωτογραφιώντουςήβίντεο
σταοποίαφαίνονταιταπρόσωπατους(ειδικέςεκτυπώσιμεςφόρμεςπουθααναρτηθούν
 ROH
 ellas). 
στονιστότοποτ ουW
B. Μια σύντομη περιγραφή του έργου (έγγραφο word)πουθατονίζεταιτοπρόβλημαπου
αυτόεπιλύει.
C. Τοαρχείο/αμ
 ετοπρόγραμμασ
 εS cratchή
 /καιM
 ind+. 
D. Ένα φάκελο (zip) με τα αρχεία με φωτογραφίες όπου να φαίνονται τα στάδια της
 ικ ατασκευέςτ ωνμ
 ηχανισμών.
κατασκευήςκαιε ιδικότεραο
E. Ένααρχείο(ήτοlinkτου)τουλάχιστοναπόέναβίντεοόπουοιμαθητέςθαπαρουσιάζουν
περιγράφοντας και δείχνοντας τη λειτουργία της κατασκευής, με έμφαση στους
αυτοματισμούς (zoom-in για να φαίνεται ο αυτοματισμός) σε λειτουργία καιτομέγεθος
του να μην υπερβαίνει τα 100ΜΒ.(Άκρωςαπαραίτητοσεπερίπτωσηπουοδιαγωνισμός
διεξαχθείδιαδικτυακά).Προσοχή:Έργατωνοποίωντομέγεθοςτουβίντεοθαξεπερνάτα
 ενθ
 αμ
 παίνουνσ
 τηδ
 ιαδικασίαα
 ξιολόγησηςτ ουp
 ortfolio. 
100ΜΒ,δ
 ετ οκ ωδικΌραμα(σεxlsή
 p
 dfή
 p
 ngή
 jpg).
F. Τοαρχείομ
ΓιαταπαραπάνωθαδημιουργούνξεχωριστοίφάκελοιμεονόματαΑ,B,C,D,E,καιFμέσαστο
dropbox της ομάδας στον οποίο θα φορτωθούν τα προαναφερθέντα απαιτούμενα αρχεία (όχι
 αζίσ
 εέ ναz ip). 
συμπιεσμέναόλαμ
Μεευθύνητουπροπονητήοφάκελοςτουportfolioυποβάλλεταιηλεκτρονικάκαιεμπρόθεσμα
μεσυγκεκριμένηημερομηνίαπουκοινοποιείταιαπότονWRO-Hellas(τουλάχιστον10ημέρεςπριν
 υμμετοχήτ ουςσ
 τονπ
 εριφερειακόδ
 ιαγωνισμότ ηςπ
 εριοχήςτ ους). 
απότησ
Έργα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΚριτικήςΕπιτροπήςνα
 ασ
 υμμετέχουνσ
 τοΔιαγωνισμόκαιθαα
 ξιολογηθούν. 
αποφασίσειανθ
Βήματαγ ιατ ηνυ
 ποβολή τ ουp
 ortfolio:
● Οι ομάδες θα δημιουργήσουν λογαριασμό dropbox που θα τους ανήκει και εκεί θα
αναρτήσουν το portfolio. Προσοχή: Θα πρέπει να παρέχεται η άδεια πρόσβασης σε
τρίτους( στουςκ ριτέςτ ουδ
 ιαγωνισμού).
● Το link που οδηγεί στο dropbox της ομάδας θα κοινοποιηθεί στον WRO Hellas.
Συγκεκριμένα οι ομάδες θα επεξεργαστούν την αρχική φόρμα εγγραφής τους και θα
συμπληρώσουντ οπ
 εδίο«
 Απαιτούμεναπ
 αραδοτέα»μ
 ετ οlinkπ
 ροςτ οd
 ropboxτ ους.
● Οιομάδεςμπορούνναβρουνκαιναεπεξεργαστούντηφόρμαεγγραφήςανάπάσαστιγμή
ανατρέχοντας στα εισερχόμενά τους και συγκεκριμένα στοemailμεθέμα«Επιβεβαίωση
συμμετοχής»κ αια
 ποστολέατ ηνe ventora.
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Ημ
 ακέτατ ουέ ργου
Το έργο θα πρέπει να υποστηρίζεταιαπόμια”α
 φήγησησεναρίου”ηοποίαθαεκτυλίσσεταισε
κάποιο χώρο. Αυτός ο χώρος θα αναπαριστάνεται στο έργο με μια μακέταπουθααποτελείτο
 αε ντάσσονταιο
 ια
 υτοματισμοί. 
σκηνικόστοοποίοθ
 ερίπτερο” με χώρο
Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού σε κάθε ομάδα θα διατεθεί “π
περίπου 150 cmx150cmκαιμεκατακόρυφηπλάτηύψουςπερίπου2m. Στηνπλάτημπορείνα
κολληθεί τοέντυπουλικόπ.χ.τοκωδικΌραμα(ανείναιμεγάλωνδιαστάσεων)ήναπροβληθεί(με
 μάδας)η
 π
 αρουσίαση. 
προβολικότηςο
Στοπερίπτερο θαυπάρχειπάγκοςεργασίαςμεγέθουςπερίπου100cmx60cm.Σεαυτότοχώρο
θαπρέπειναεγκατασταθείημακέταμαζίμετουςαυτοματισμούς.Εναλλακτικάηομάδαμπορεί
 τοδ
 άπεδο,α
 ρκείν αμ
 ηνξ επερνάειτ αό
 ριατ ουπ
 εριπτέρου. 
νατοποθετήσειτ οέ ργοτ ηςκ αισ
 αδ
 ιατίθεταιπαροχήηλεκτρικούρ
 εύματοςμ
 επολύπριζο. 
Στοπερίπτεροθ
 πάρχειη
 δ
 υνατότηταε νσύρματουinternetή
 w
 ifi.
Δ
 ενθαυ

Ηπ
 αρουσίασητ ουέ ργουα
 πότ ουςμ
 αθητές
Τηνη
 μέραδ
 ιεξαγωγήςτ ουΔιαγωνισμού(ΠεριφερειακούήΤ ελικού)ο
 ιο
 μάδεςπ
 ρέπειν α:
●
●
●

 υτοματισμούςκ αιτ α
εγκαταστήσουνσ
 το“ περίπτερο”π
 ουθ
 ατ ουςδ
 ιατεθείτ ημακέτα,τ ουςα
σκηνικάπ
 ουμ
 εταφέρονταιπ
 ροκατασκευασμένακ αιπ
 ροσυναρμολογημένα,
φροντίσουνη
 εγκατάστασην αε ναρμονίζεταιμ
 ετ ουςκ ανονισμούς,
επιδείξουνκ αιπ
 αρουσιάσουντ οέ ργοτ ουςσ
 τοκ οινό( αντ ουςζ ητηθεί).

Για την κρίση των έργων διατίθεται περιορισμένος χρόνος σε κάθε ομάδα (προκύπτει από
συμβιβασμό του πλήθους των ομάδων και του συνολικού χρόνουαξιολόγησηςπουδιατίθεται).
Ενδεικτικά μπορεί ο χρόνος αυτός να είναι επτά λεπτά, εκ τωνοποίωνέναμέροςπ.χ.ταπέντε
 αρουσίασηκ αιο
 υ
 πόλοιποςχ ρόνοςγ ιαε ρωτήσειςα
 πότ ουςκ ριτές. 
λεπτάθαε ίναιγ ιατ ηνπ
Κατά την αξιολόγηση του έργου τους από τους κριτές, οι ομάδες παρουσιάζουν το έργο τους
 εατρικότρόπο”.Η
αφηγούμενοιτην“καινοτόμοιδέα”τουςκαιτοεπινοημένοσενάριότουςμε“θ
παρουσίασημπορείναυποστηρίζεταιείτεμεολιγοσέλιδοέντυποείτεμεPowerPointστοοποίο
 ασικάχ αρακτηριστικάτ ουέ ργου. 
νααναφέρονταιτ αβ
Σεκλίμαομαδοσυνεργατικότηταςκάθεμέλοςτηςομάδαςανάλογαμετορόλοπουέπαιξεκατά
τηνανάπτυξητ ουέ ργουλ αμβάνειτ ολ όγοκ αι: 
●
●
●
●
●
●
●

αναφέρειτ οντ ρόπομ
 ετ ονο
 ποίοσ
 χετίζεταιτ οέ ργοτ ουςμ
 ετ οθ
 έματ ουδ
 ιαγωνισμού,
αφηγείταιτ ο“ σενάριο”σ
 τηνο
 ποίαβ
 ασίζεταιτ οέ ργοκ αιξ εναγείτ ουςκ ριτέςσ
 τημακέτα,
εξηγείπ
 ωςο
 α
 υτοματισμόςε πιλύειτ οζ ητούμενοπ
 ρόβλημα
πραγματοποιείε πίδειξητηςλ ειτουργίαςτ ωνα
 υτοματισμών
επιδεικνύειτ ηντ αυτόχρονηπροσομοίωσηκ ατάτ ηλ ειτουργίατ ουα
 υτοματισμού
αναφέρεται στο κωδικΌραμα για να εξηγήσει τον κώδικα των αυτοματισμών και της
προσομοίωσηςκ αιτ ηςλ ήψηςτ ηςα
 κολουθίαςτ ωνμ
 ετρήσεων
απαντά σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των κριτών, σχετικές με το έργο τους και τη διαδικασία
ανάπτυξήςτ ου.

Κατάτ ηδ
 ιάρκειατ ηςα
 ξιολόγησηςδ
 ενε πιτρέπεταιο
 ποιουδήποτεε ίδουςβ
 οήθειαα
 πότ ον
 λλονπ
 ροςτ ηνο
 μάδατ ου. 
προπονητήήά
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Ενδεικτικάκ ριτήριαα
 ξιολόγησηςτ ωνέ ργων
Ο τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμούείναιμιαζωντανήδιαδικασίαπουεξελίσσεταιχρόνομε
τοχρόνο.ΕιδικότεραοΠεριφερειακόςΔιαγωνισμόςτηςΑττικήςλόγωτουπολύμεγάλουαριθμού
συμμετεχόντων που αυξάνουν ασύμμετρατηνπολυπλοκότητατηςδιαχείρισήςτου,παρουσιάζει
ιδιαίτερα προβλήματα και συχνάχρησιμοποιείταιωςπιλότοςεφαρμογήςοργανωτικώναλλαγών
για τον Τελικό Διαγωνισμό. Σε όλα τα χρόνιαύπαρξηςτουδιαγωνισμούσυνεχώςαναλύονταιοι
διαδικασίες που διεξάγεται κάθε φορά, αναπτύσσονται προβληματισμοί, προτείνονται
βελτιώσεις, υιοθετούνται καινοτομίες και αφού ελεγχθούν εάν είναι εφικτά, δοκιμάζονταιστην
πράξη. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η αποτύπωση που ακολουθεί στο παράρτημα
 ιεξαγωγήςτ ουΔ
 ιαγωνισμού”. 
“Διαδικασίαδ
Στο Διαγωνισμό η αξιολόγηση των έργων γίνεται από επιτροπές κριτών που κατά κανόνα
απαρτίζονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στην εκπαίδευση STEM και την
εκπαιδευτικήρομποτική.Στηνκάθεεπιτροπήσυμμετέχουν2έως5κριτέςοιοποίοικατατάσσουν
τα έργα των ομάδων που τους έχουν ανατεθεί. Σε διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουν
πολλέςομάδεςστατελικάστάδιατουδιαγωνισμούόλεςοικρινόμενεςομάδεςαξιολογούνταιαπό
τηνίδιαεπιτροπή.Σετέτοιουςδιαγωνισμούςσυχνάεκτόςαπότηνεπιτροπήκριτώνπουαξιολογεί
 ετάλλια,υπάρχεικ αιά
 λληε πιτροπήπ
 ουα
 ξιολογείγ ιατ αε πιμέρουςθ
 εματικάβ
 ραβεία. 
γιαταμ
 ξιολόγησηγιατ αμ
 ετάλλιαο
 ικ ριτέςσ
 υμβουλεύονταιτ ηνα
 κόλουθηρ
 ουμπρίκα. 
Στηνα
Ρουμπρίκαμ
 εε νδεικτικάκ ριτήριαα
 ξιολόγησης
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Διαδικασίαπ
 αραπόνωνκ αιε νστάσεων
Η «διαδικασία καταρράκτης» που ακολουθείται στο Διαγωνισμό δεν επιτρέπει
χρονοκαθυστερήσεις και λόγω αυτού δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί αποτελεσματικά μια
 ιάρκειατ ουδ
 ιαγωνισμού. 
διαδικασίαενστάσεωνκ ατάτ ηδ
Αντιρρήσεις, παράπονα, ενστάσεις και υποδείξεις -υπό γραπτή μορφή- γίνονται δεκτές,
αξιολογούνται και αξιοποιούνται από την επιστημονική και την οργανωτική επιτροπή του
 υνεχήβ
 ελτίωσητ ωνε πόμενωνδ
 ιαγωνισμών. 
διαγωνισμού,γιατ ησ
Από την εμπειρία μας οι λίγες αντιρρήσεις ως προς την αξιολόγηση προέκυψαν από τη μη
κατανόηση -κατά κανόνα εκ μέρους αυτών που τις εξέφρασαν ίσως και δικαιολογημένα- των
 ιαγωνισμού. 
κανόνωντουδ
Λόγωτηςανοικτήςτηςφύσηςτουδιαγωνισμού,στηναξιολόγησηυπεισέρχονταιπαράγοντεςπου
δεν επιτρέπουν μια σταθμισμένη και “αντικειμενική” βαθμολογία για μη μετρήσιμες (αλλά
αναγνωρίσιμες) ιδιότητες των έργων των διαγωνιζομένων όπως η πρωτοτυπία, η αισθητική, η
παρουσίασηκ.λπ.Έτσιαπότονπρώτοδιαγωνισμό-ανκαιχρησιμοποιείταιενδεικτικάρουμπρίκα
με ποσόστωση για τη βαθμολογία- υιοθετήθηκε το μοντέλο “κυπέλλου” που αναδεικνύει τον
κυπελλούχο με διαδοχικούς αποκλεισμούς αντί του μοντέλου “πρωταθλήματος” που ο
πρωταθλητής αναδεικνύεται με τη βαθμολογίαπουσυγκεντρώνει.Αυτότομοντέλο“κυπέλλου”
υιοθετείται στις φάσεις αξιολόγησης, στις οποίες σχηματίζονται όμιλοι (ταγκρουπτωνομάδων
πουθααξιολογήσεικάθεεπιτροπή).Ηρουμπρίκαμπορείναλειτουργείσυμβουλευτικάγιατους
κριτέςτωνε πιτροπών. 
Ηχωρικήγειτνίασηομάδωνπουανήκουνσεδιαφορετικούςομίλουςκαιημεταξύτουςσύγκριση,
προκαλεί παράπονα για άδικη μεταχείριση. Η όσο το δυνατόν πιο τυχαία τοποθέτηση στους
διαφόρουςομίλουςτωνομάδωνείναικάτιπουαντικειμενικάδενμπορείνααποφευχθείκαιείναι
καθήκον των προπονητών των ομάδων να κατανοήσουν αυτόν τον τρόπολειτουργίαςκαινατο
 αιδιάτ ωνο
 μάδωντ ουςκ αισ
 τουςγ ονείς. 
εξηγήσουνσταπ
Σημαντικόωςπροσωπικόαπολογισμόείναιτοκάθεπαιδίνακάνειτησύγκρισητουεαυτούτου
με το πως ήταν πριν εμπλακεί στη διαδικασία του διαγωνισμού και τι έχει κατακτήσει για
 ωςέ χειε ξελιχθείμ
 έσαα
 πότ ησ
 υμμετοχήτ ουσ
 τοδ
 ιαγωνισμό. 
λογαριασμότουκ αιπ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ταυ
 λικάτ ουW
 eDo 
Οι κινητήρες και αισθητήρες του διαγωνισμού οι οποίοι επιτρέπονταιείναιμόνοτηςLEGO.Δεν
 μετατροπήά
 λλωνυ
 λικώνέ τσιώ
 στεν ασ
 υνεργάζονταιμ
 ετ οW
 eDo. 
επιτρέπεταιη
 λικά,α
 ισθητήρεςκ αικ ινητήρες: 
Επιτρεπόμεναυ

708882 Power Functions XL Motor

LEGO WeDo Αισθητήρας Κλίσης

708881 Power Functions Battery Box

708871 Power Functions Extension Wire 20”

708886 Καλώδιο Επέκτασης Power Functions 8”

LEGO WeDo Αισθητήρας Κίνησης

709670 E-Motor

709581 LEGO WeDo USB Hub

ΠρωτογενήςΤομέας-Αγροτικήπαραγωγή
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Power Functions Light

708883 Power Functions M-Motor

Επίσηςε πιτρέπονταιτ απ
 αρακάτωυ
 λικάτ ουW
 eDo2
 .0:

745301 Smart Hub 2 – Διασύνδεση WeDo 2 Με PC Ή Tablet

745303 Medium Motor LEGO Education WeDo 2.0

745305 Αισθητήρας Κλίσης LEGO Education WeDo

745304 Αισθητήρας Κίνησης LEGO Education WeDo

LEGO Education WeDo 2.0 Add-On Power Pack
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Ταυ
 λικάτ ουm
 icro:bit
ΣετΔ
 ιαγωνισμούΔ
 ημοτικούm
 icro:bit
https://www.why.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%
84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE
%BC%CE%B1/open-hardware/microbit-2/set-d
iagonismou-dimotiko/ 

Τοπ
 ακέτοπ
 εριλαμβάνει:
● Τηνπλακέτατ ουm
 icro:bitV
2
● Μπαταριοθήκημεδ
 ιακόπτηκ αι
κατάλληλοβ
 ύσμαγ ιαm
 icro:bit.
● ΚαλώδιοUSB1
 .8m
 .
● Καλώδιακροκοδειλάκια( 10τεμ).
● ΠλακέταΕπέκτασηςγ ιατ οM
 icrobit.
● Αισθητήρααγωγιμότητας( μέτρηση
υγρασίαςε δάφους).
● Αισθητήραφωτό-αντίστασης.
● Αισθητήραμέτρησηςτ άσης.
● Αδιάβροχοαισθητήραθ
 ερμοκρασίας
DS18B20.
 602.
●
ΟθόνηLCD1

Τεχνικέςδ
 ιευκρινίσειςσ
 χετικέςμ
 ετ οW
 eDo
 ύνδεσητωνα
 ισθητήρωνμ
 ετ ονυ
 πολογιστήγ ίνεταιμέσωh
 ub( WeDo)κ αιU
 SB
● Ησ
σύνδεση.
 ουμ
 ιαο
 μάδαδ
 ενδ
 ιαθέτειδ
 ύοh
 ub,μ
 πορείν ατ οποθετηθείο
 π
 ρώτος
● Σεπερίπτωσηπ
 ubν απ
 αρουσιαστείο
 π
 ρώτοςα
 υτοματισμόςκ αιμ
 ετάν αα
 φαιρεθείο

αισθητήραςστοh
 δ
 εύτεροςα
 ισθητήραςγ ιαν απ
 αρουσιαστείο

πρώτοςαισθητήρας,ν ατ οποθετηθείο
 νάλογηδ
 ιαδικασίαμ
 πορείν αα
 κολουθηθείσ
 τηνπ
 ερίπτωση
δεύτεροςαυτοματισμός.Α
 έσωε νόςh
 ub.
χρήσηςδύοκ ινητήρωνκ αιαισθητήραμ
 έρητ ηςκ ατασκευήςπ
 ουε μπεριέχουνα
 υτοματισμούςή
 μ
 ηχανικάμ
 έρηκ ινούμενα
● Όλαταμ
 αε ίναικ ατασκευασμέναμ
 εσ
 τοιχείαL EGO.Τ αυ
 πόλοιπαμ
 έρητ ης
μεκινητήρεςθ
 εο
 ποιοδήποτεά
 λλου
 λικό( όπωςφ
 οαμ,χ αρτί
κατασκευήςμπορείε ίναικ ατασκευασμέναμ
κ.λπ.)
 .0σ
 τοπ
 εριβάλλοντ ουM
 ACδ
 ουλεύεικ ανονικά.Σ τοπ
 εριβάλλονw
 indows
● ΤοWeDo2
 εO
 fflineS cratch2
 .0μ
 ετ αε ξήςό
 μωςπ
 ροαπαιτούμενα:
δουλεύεικανονικάμ
https://www.dropbox.com/sh/9rk2z3uac1wlvw7/AADO_R5Ys6gjzFJpIhz1p1b-a?dl=0
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Τεχνικέςδ
 ιευκρινίσειςσ
 χετικέςμ
 ετ οm
 icro:bit 
 ιασύνδεσηm
 icro:bit,W
 eDo2
 .0κ αιw
 ebc ameraσ
 τοm
 ind+ 
Οδηγίεςγ ιατ ηντ αυτόχρονηδ
Στην προτεινόμενη διαδικασία γίνεται χρήση του λογισμικού Mind+ (σε μεγάλο βαθμό συμβατό με το
Scratch-3) σε συνδυασμό με version του λογισμικού ScratchLink για να πετύχουμε το επιθυμητό
αποτέλεσμα. 
Βασική προϋπόθεσηγιατηνbluetoothσύνδεσητουWeDoμετονυπολογιστήείναι,ουπολογιστήςκατά
τηδιαδικασίααναζήτησηςτουWeDoναέχειInternet.Μετάτηναποκατάστασητηςbluetoothσύνδεσης,το
Internetδ
 ενε ίναια
 παραίτητο. 
Σεπερίπτωσηπουδενπαρέχεταιασύρματοδίκτυοστοχώροτότεπροτείνεταιναδώσετεστονυπολογιστή
ασύρματοδ
 ίκτυομ
 έσωε νόςκ ινητούτ ηλεφώνου. 
ΣτηνακόλουθηδιαδικασίατοMicro:bitσυνδέεταιστονυπολογιστήμεUSBκαλώδιοκαιηκάμεραείναιη
 πολογιστήή
 ε ξωτερικήU
 SB. 
εσωτερικήτ ουυ
 ind+ 
Λήψηκ αιε γκατάστασητ ουλ ογισμικούm
Κατεβάστετ ολ ογισμικόα
 πότ ο:h
 ttp://download3.dfrobot.com.cn/Mind+_Win_V1.7.1_RC2.0.exe 
Τρέξτετ οε κτελέσιμο 
Ακολουθήστετ ηνδ
 ιαδικασίαε γκατάστασης 

●
●
●


Λήψηκ αιε γκατάστασησ
 υγκεκριμένηςv ersionτ ουλ ογισμικούS cratch-Link 
Κατεβάστετ οπ
 ρόγραμμαα
 πότ ονσ
 ύνδεσμο: S cratch-Link
http://download3.dfrobot.com.cn/scratch-link_forMindPlus-v1.1.msi 
Ακολουθήστετ ηνδ
 ιαδικασίαε γκατάστασης. 

●
●


Πρώτηε κκίνησητ ουλ ογισμικούm
 ind+ 
Κατάτ ηνπ
 ρώτη
 ρόγραμμα
εκκίνησητ οπ
θαε ίναισ
 εά
 λλη
γλώσσαό
 ποτεγ ιατ ην
αλλάξετεπ
 ατήστεπ
 άνω
δεξιάσ
 τογ ρανάζι.



ΕπιλέξτεΓ λώσσα
(Ελληνικά). 
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Επιλέξτελ ειτουργία
Online 



Σύνδεσηm
 icro:bit 
●

●
●

●
●

●

Βεβαιωθείτεό
 τιτ οπ
 ρόγραμμα
Scratch-Linkπ
 ουε γκαταστήσατε
προηγουμένωςτ ρέχει. 
Ανοίξτετ οπ
 ρόγραμμαm
 ind+. 
Πατήστεσ
 τοκ άτωα
 ριστεράμ
 έροςτ ου
παραθύρουτ οκ ουμπί“ Προσθήκη
Επέκτασης”. 
Κάντεκ λικσ
 τοκ ουτίπ
 ουγ ράφειm
 icro:bit.

Πηγαίνετεπ
 ίσωκ αιε νώέ χετεσ
 υνδέσει
τηνπ
 λακέταm
 icro:bitμ
 ετ οU
 SBκ αλώδιο
 υσκευής. 
πατήστεσ
 ύνδεσησ
Επιλέξτετ ηνπ
 λακέταm
 icro:bit. 




ΣύνδεσηL EGOW
 eDo2
 .0 

Πατήστεσ
 τοκ άτωα
 ριστεράμ
 έροςτ ουπ
 αραθύρου
τοκ ουμπί“ ΠροσθήκηΕ πέκτασης”. 



Ανοίξτετ ηνκ αρτέλα“ Function”κ αιε πιλέξτετ ο
”LEGOW
 eDo2
 .0”. 
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Πατήστετ οθ
 αυμαστικόκ αιέ πειτασ
 υνδεθείτεμ
 ε
τοW
 eDoh
 ub. 

ΣύνδεσηΚ
 άμερας 
Πατήστεσ
 τοκ άτωα
 ριστεράμ
 έροςτ ουπ
 αραθύρου
τοκ ουμπί“ ΠροσθήκηΕ πέκτασης”. 

Ανοίξτετ ηνκ αρτέλα“ Function”κ αιε πιλέξτετ ο
”VideoSensing”. 
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Ιδέες– Π
 ροτάσεις 
 ρακτικέςα
 πότ ιςο
 ποίεςμ
 πορούνν αα
 ντληθούνι δέεςγ ιατ ηνα
 νάπτυξηέ ργων
Ωςκαλέςπ
 εωρηθούνσ
 υλλογέςα
 πόα
 ξιόλογαέ ργαπ
 ουέ χουνσ
 υμμετάσχεισ
 τοΔιαγωνισμό.
μπορούνναθ
 υλλογέςυ
 πάρχουν: 
Τέτοιεςσ
●

Στην“ Ψ
 ηφιακήπ
 λατφόρμαε κπαιδευτικώνσ
 εναρίων”σ
 τηνι στοσελίδατ ουW
 ROH
 ellas

https://wrohellas.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%ce%b5%
cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%87%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%8
5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1-2/ . Π
 ρόκειταιγ ιαμ
 ια

διαδικτυακήβ
 ιβλιοθήκη,α
 νοικτάπ
 ροσβάσιμηα
 πόό
 λουςτ ουςε κπαιδευτικούς,σ
 τηνο
 ποία
 ημιουργία
φιλοξενείταιπ
 ρωτότυποε κπαιδευτικόυ
 λικόε κπαιδευτικήςρ
 ομποτικής.Β
 άσηγ ιατ ηδ
τηςβ
 ιβλιοθήκηςα
 ποτελείτ οπ
 λούσιου
 λικόπ
 ουπ
 αραχωρείταισ
 τονW
 ROH
 ellasα
 πότ ους
 ROH
 ellasε πιλέγει
εκπαιδευτικούςσ
 τοπ
 λαίσιοκ άθεδ
 ιαγωνισμού.Η
 ε πιστημονικήε πιτροπήτ ουW
 ιαγωνισμό,α
 κολουθώνταςτ ακ άτωθικ ριτήρια: 
ταα
 ντιπροσωπευτικάέ ργαα
 πόκ άθεδ
○ ναε ίναικ ατασκευαστικάά
 ρτια 
○ ναε ίναιπ
 ρογραμματιστικάά
 ρτια 
○ ναα
 ποτελούνπ
 ρότυπογ ιαδ
 ιδασκαλίατ ουS TEM 
○ ναπ
 ροσφέρονταιγ ιαν ατ αε ντάξουνο
 ιε κπαιδευτικοίσ
 τοδ
 ιδακτικότ ουςέ ργο. 
● στοβ ιβλίο« Α
 ποθετήριοε κπαιδευτικώνσ
 εναρίωνL EGOE ducationW
 eDo+ S cratch»( ISBN:
978-618-84064-1-4)

(https://stem.edu.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%
CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/) . 


 π
 αράγραφοςθ
 ασ
 υμπληρωθείμ
 ει δέεςσ
 χετικέςμ
 ετ ηδ
 ημιουργικήχ ρήσησ
 ε
Προσεχώςη
 ebc ameraκ αιτ ωνδ
 ιάφορωνα
 ισθητήρωντ ουm
 icro:bitκ αιό
 χιμ
 όνο... 
αυτοματισμούςτ ηςw
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Ενδεικτικήδ
 ιαδικασίαδ
 ιεξαγωγήςτ ουΔ
 ιαγωνισμού 

Λέξειςκ λειδιά 

Ομάδα,Κωδικός(Ομάδας),Περίπτερο,Βραβεία(τελικήςκατάταξηςήΕιδικά/Θεματικά),Επιτροπή
(κατάταξης ή ειδικών θεματικών βραβείων), Όμιλος (ομάδων), (χρονική) Ζώνη, Φάση
(αξιολόγησης). 


 ιεξαγωγήςτ ουΔ
 ιαγωνισμού 
Ενδεικτικόχ ρονοδιάγραμμαδ
08:00-09:30 Registration 
 λοκλήρωσητ ηςε τοιμασίαςτ ωνπ
 εριπτέρων 
08:00-10:30 Στήσιμοκ αιο
 άσηα
 ξιολόγησης 
10:30-13:00 Α’φ
 ποχωρήσουνό
 σεςο
 μάδεςδ
 ενπ
 ροκρίθηκαν

13:00-13:30 Διάλειμμαγ ιαν αα
 ξιολόγησης 
13:30-15:00  Β’φάσηα
 ποτελεσμάτων 
15:00-15:10 Ανακοίνωσηα
 μάδων

15:10-16:00 Αποχώρησητ ωνο

Α)Registration 
Τηνημέρατουδιαγωνισμούοιομάδεςπροσέρχονταιστοχώρουποδοχής(registration)για
ναολοκληρώσουντ ηνεγγραφήτ ους. 
Μετά την εγγραφή, παραδίδεται στην ομάδα φάκελος με τα καρτελάκια των
διαγωνιζομένων και τον κωδικό της ομάδας τον οποίο θαέχουνσεόλητηδιάρκειατου
διαγωνισμού. Ο κωδικός αυτός είναι το αναγνωριστικό της ομάδας για όλη τη διάρκεια
τουδιαγωνισμούκαιδενμπορείναγίνεικαμίααλλαγή.Ταπαιδιάπρέπειναγράψουνστα
 υτόσ
 επ
 ερίπτωσηπ
 ουτ ουςζ ητηθεί. 
καρτελάκιατ ουςτ ονκ ωδικόα

 τοπ
 ερίπτερο 
Β)Εγκατάστασησ
Ο κωδικός της ομάδας αντιστοιχεί στον αριθμό του περιπτέρου στο οποίο η ομάδα θα
εκθέσειτοέργοτης.Οποιαδήποτεαλλαγήθέσης(π.χ.γιαλόγουςδιευκόλυνσηςΑμεα)θα
πρέπει να γίνει μετησύμφωνηγνώμητουΠροέδρουτηςΟργανωτικήςΕπιτροπήςμετον
οποίοθαεπικοινωνήσειοπροπονητήςτηςομάδας.Οκωδικόςτηςομάδαςθαπαραμείνει
 κόμακ αια
 νγ ίνεια
 λλαγήσ
 τοπ
 ερίπτεροτ ηςο
 μάδας. 
οίδιοςα
Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν το έργο τους και να κάνουν τις
 οκιμέςμ
 έχριν αξ εκινήσειη
 δ
 ιαδικασίατ ηςα
 ξιολόγησης. 
απαραίτητεςρυθμίσειςκαιδ

 ξιολόγησης 
Γ)Διαδικασίατ ηςα
Η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται σύμφωνα με τα ενδεικτικά κριτήρια που έχουν
 τησ
 χετικήα
 νακοίνωσητ ουδ
 ιαγωνισμού. 
περιγραφείσ
Το παρακάτω κείμενο αναφέρεται στον Περιφερειακό Διαγωνισμό της Αττικής του
 020( πουα
 ναβλήθηκε)κ αιε ίναιε νδεικτικό. 
Μαρτίου2
Επειδήδενμπορείναείναιγνωστόςεκτωνπροτέρωνοακριβήςαριθμόςτωνομάδωνπου
θα διαγωνιστούν, γίνεται η παραδοχή ότι αυτός θα είναι περίπου ο μέσος όρος των
αντίστοιχων διαγωνιζομένων των τριών τελευταίων ετών (η εκτίμηση είναι ότι σε κάθε
μέρα θα διαγωνιστούν μέχρι 70 ομάδες). Ε πίσης, το πλήθος των ομάδων που θα
προκριθούναπότονΠεριφερειακότηςΑττικήςστονΠανελλήνιοΔιαγωνισμόυπολογίζεται
αναλογικάμετοπλήθοςτωνομάδωντηςΑττικήςωςπροςτοπλήθοςτωνομάδωναπόόλη
 ςε κτ ούτουε κτιμάταιότιθ
 αε ίναι2
 2-28ο
 μάδες. 
τηνΕ λλάδακ αιω
Έτσι για κάθε μέρα στην πρώτη φάση αξιολόγησης από τις περίπου 70 ομάδες
προκρίνονται30ομάδες.Στηδεύτερηφάσηαξιολόγησηςαπότις30ομάδεςπροκρίνονται
 υμμετέχουνσ
 τοντ ελικότ ουΠ
 ανελληνίουΔ
 ιαγωνισμού. 
11-15ομάδεςγ ιαν ασ
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Οιχ ρόνοιτ ηςα
 ξιολόγησης 
Για την κρίση των έργων θα διατεθεί περιορισμένος χρόνος σε κάθε ομάδα-ενδεικτικά
επτάλεπτά,εκτωνοποίωνέναμέρος(π.χ.πέντελεπτά)θαείναιγιατηνπαρουσίασηαπό
 μάδακ αιο
 υ
 πόλοιποςχ ρόνοςγ ιαε ρωτήσειςα
 πότουςκ ριτές. 
τηνο
 ιάρκεια: 
Ηχρονικήδ
 ρώτηφ
 άσηα
 ξιολόγησηςε ίναιπ
 ερίπου1
 50λ επτά, 
● γιατηνπ
 εύτερηφ
 άσηα
 ξιολόγησηςε ίναιπ
 ερίπου9
 0λ επτά, 
● γιατηδ
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης ανακοινώνονται οι ομάδες που
 άσηκ αιο
 ιυ
 πόλοιπεςμ
 πορούνν αα
 ποχωρήσουν. 
προκρίνονταιγ ιατ ηνε πόμενηφ
Τα παιδιά μιας ομάδαςμετάτηναξιολόγησήτουςαπότιςεπιτροπέςκριτών μπορούννα
κάνουν επισκέψεις στα περίπτερα των άλλων ομάδων και να δουν τα έργα που
παρουσιάζουν οι συναθλητέςτους.Θαπρέπειόμωςπάνταναυπάρχειέναςεκπρόσωπος
 ερίπτεροτ ουςπ
 ουν αμ
 πορείν αε πιδεικνύειτ οέ ργοτ ους,σ
 τουςε πισκέπτες. 
στοπ
Τα παιδιά οφείλουν να είναι στο περίπτερο τους όταν ξεκινήσει η επόμενη φάση
αξιολόγησης. 
 ξιολόγησης 
ΠρώτηΦάσηΑ
Οιομάδεςέχουναύξοντααριθμό(οκωδικόςομάδας)από1μέχρι70.Οικριτέςχωρίζονται
σε 7 επιτροπές και η κάθεεπιτροπήθαδει10ομάδες.ΣυγκεκριμέναηεπιτροπήΝο1θα
δει όλα τα έργα των ομάδων από το 1 προσθέτοντας για κάθεεπόμενητο7δηλαδήτις
  επιτροπή Νο2 θα δει όλα τα έργα των ομάδων που έχουν
ομάδες 1, 8, 15, 22 κ.ο.κ., η
αριθμόομάδας2,9,16,23κ.ο.κ.,έτσισυνεχίζουμεκαιγιατιςυπόλοιπεςεπιτροπές.Γιανα
μην υπάρχει συνωστισμός των επιτροπών η επιτροπή Νο1 ξεκινάει την αξιολόγηση από
τηνομάδα1,ηεπιτροπήΝο2 ξεκινάειτηναξιολόγησηαπότηνομάδα9,ηεπιτροπήΝο3
 ξιολόγησηα
 πότ ηνο
 μάδα1
 7κ .ο.κ. 
ξεκινάειτ ηνα
Μια ομάδα εάν δεν είναι έτοιμη όταν έρθει η επιτροπή να την αξιολογήσει, μπορεί να
 πό την επιτροπή να περάσει αργότερα, με την προϋπόθεση ότι η επιτροπήθα
ζητήσει α
 τια
 υτόε ίναιδ
 υνατόν( π.χ.α
 πόά
 ποψηχ ρόνου). 
κρίνειό
Η κάθε επιτροπή προκρίνει τις τέσσερις από τις δέκα ομάδες που εξετάζει και έτσι
 άση αξιολόγησης. Υπάρχει
προκύπτουν συνολικά 28 ομάδες για την επόμενη φ
ελαστικότηταανκάποιεςεπιτροπέςκρίνουνότιπρέπεικατ’εξαίρεσηναπροκρίνουντρείς
ή πέντε ομάδες με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται σημαντικά το πλήθος των
 μάδων. 
συνολικώνο
 ξιολόγησης 
ΔεύτερηΦάσηΑ
Στηδεύτερηφάσηαξιολόγησηςοιεπιτροπέςείναιτέσσεριςκαιταμέλητουςπροκύπτουν
απόανάμιξητωνμελώντωνεπιτροπώντηςπροηγούμενηςφάσης.Έτσιγιαπαράδειγμαη
καινούργια επιτροπή Νο1 θα έχει μέλη από τις προηγούμενες επιτροπές Νο1, Νο3 και
Νο5,ηκαινούργιαεπιτροπήΝο2θαέχειμέληαπότιςπροηγούμενεςεπιτροπέςΝο2,Νο4
και Νο6 κ.ο.κ. Αυτό αποσκοπεί ώστε σχεδόν κανένα απόταμέλημιαςεπιτροπήςναμην
έχει εξετάσει τις ίδιες ομάδες, αλλά και το κάθε μέλος της επιτροπής να έχει μια
 λέποντας όσο το δυνατόν περισσότερες
συνολικότερη άποψη των διαγωνιζομένων β
ομάδες.Ηκάθεεπιτροπήθαδειέξιήεπτάομάδεςαπότιςοποίεςθαπροκρίνειτιςτρεις.
 ροκρίνονται1
 1-15ο
 μάδεςγ ιατ οντ ελικότ ουΠ
 ανελληνίουΔ
 ιαγωνισμού. 
Έτσιπ
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Ηδ
 ιττήφ
 ύσητ ωνέ ργωνε κπαιδευτικήςρ
 ομποτικής* 

Σύμφωνα με τον Κόμη (Κόμης κ.ά. 2017), κεντρικές έννοιες της εκπαιδευτικής ρομποτικής
αποτελούνη«κατασκευή»καιο«προγραμματισμός»τωνρομπότ.Οιέννοιεςαυτέςεντάσσονται
στο παιδαγωγικό ρεύμα του Εποικοδομισμού (Constructivism), το οποίο υποστηρίζει ότι η
μάθησησυνίσταταιστηνοργάνωσητωνεσωτερικώναναπαραστάσεωνκαιεμπειριώντουατόμου
(Piaget,1974).Οιιδέες«Μαθαίνωκατασκευάζοντας»και«Μαθαίνωγιατηνκατασκευή»έδωσαν
το έναυσμα για τη θεμελίωση της προσέγγισης του «Κατασκευαστικού Εποικοδομισμού»
(Constructionism)τουPapert(Papert,2000),ηοποίααποσκοπείστηδιαμόρφωσηενόςπλαισίου
αξιοποίησης τωνΤΠΕστηνεκπαιδευτικήδιαδικασία,ικανούναπροκαλέσειουσιαστικέςαλλαγές
στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί και μαθαίνουν οι μαθητές (Ackermann,
2001), καθώςομαθητήςαπόπαθητικόςδέκτηςπληροφοριώνγίνεταιέναενεργόυποκείμενο,το
οποίο διερευνά και επεξεργάζεται ό,τι αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του και δημιουργεί τη
 005). 
γνώση( Φράγκου,2
Ητεχνητήκατασκευήπουδημιουργείταιαπότουςμαθητέςαξιοποιείένασύνολοδομικώνυλικών,
 έτει σε
διαθέτοντας αισθητήρες για να συλλαμβάνει συμβάντα, μηχανισμό κίνησης που να θ
κίνηση ολόκληρη την κατασκευή ήένατμήματης.Όμωςηλειτουργίατηςκατασκευήςβασίζεται
στο λογισμικό που καθορίζει τις συμπεριφορές της κατασκευής όπως είναι η ανίχνευση ενός
ερεθίσματος και η αντίδραση με την ενεργοποίηση ενός κινητήρα. Έτσι κατά τη διαδικασία
ανάπτυξης της φυσικής κατασκευής και του προγράμματος ελέγχου αυτής, υπάρχει μια
αμφίδρομησχέση.Ησχεδίασημιαςφυσικήςκατασκευής(υλικό)αλλάκαιτουτρόπουλειτουργίας
της (λογισμικό) προϋποθέτει την αλληλοσύζευξη αυτών των διαδικασιών. Κρίνεται ιδιαίτερα
αποτελεσματικό αφενός οιμαθητέςμερόλοπρογραμματιστώνναέχουνκατανοήσειτομοντέλο
ανάπτυξηςτηςκατασκευήςκαιαφετέρουοιμαθητέςμερόλοκατασκευαστώνναεμπλέκονταινα
έχουν οικοδομήσει το νοητικό μοντέλο λειτουργίας της κατασκευής. Αυτή η διαλεκτική σχέση
μεταξύ της ανάπτυξης της κατασκευής και τ ου προγραμματισμού της λειτουργίας της θα
οδηγήσει σε κατασκευές (τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο) που θα είναι εφικτό να
προγραμματιστούν αποτελεσματικά λαμβάνοντας υπόψη ότι “ο προγραμματισμός ρομποτικών
κατασκευών έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον προγραμματισμό σε άλλες συνθήκες ή
καταστάσεις.Ταυτίζεταιμετηναπόδοσησυμπεριφοράςσεμιατεχνητήκατασκευή”(Τσοβόλας&
 008). 
Κόμης,2

 ποθετήριοεκπαιδευτικώνσεναρίωνLEGOEducationWeDo+Scratch»
* απόσπασμααπότοβιβλίο«Α
(ISBN:9
 78-618-84064-1-4) 
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Ηπ
 αιδαγωγικήδ
 ιάστασητ ουS cratch 

 ttp://scratch.mit.edu), δημιουργήθηκεαπότοLifelongKindergartenGroupστοMIT,
Το Scratch (h
ως ένα πλούσιο σε πολυμέσα σύστημα για αρχάριους προγραμματιστές. Είναι μια γλώσσα
οπτικού προγραμματισμού που επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν μέσω γραφικών
στοιχείων αντί κειμένου και είναι ενσωματωμένο σε ένα ειδικό περιβάλλον προγραμματισμού.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στονχρήστη-προγραμματιστήναδειτααποτελέσματατηςεκτέλεσης
ενός προγράμματος άμεσα, ενώ ταυτόχροναξεπερνιέταιοπεριορισμόςτωνδυσκολιώνωςπρος
 υντακτικόπ
 ουυ
 πάρχεισ
 τιςπ
 αραδοσιακέςγ λώσσεςπ
 ρογραμματισμού. 
τοσ

Μια διαδεδομένη διδακτική μεταφορά που χρησιμοποιείται για την κατανόηση τηςανάπτυξης
 τοS cratchε ίναιαυτήτ ηςπ
 αραγωγήςε νόςθεατρικούέ ργου.Εκείχ ρειάζονται: 
ενόςέργουσ
● μια θεατρική σκηνή που είναι ο χώρος που διαδραματίζεται το έργο και στο Scratch
υπάρχει ένας δισδιάστατος χώρος που αντιστοιχείστησκηνήστουπόβαθροτουοποίου
 ιάφορασ
 τατικάσ
 κηνικά, 
προβάλλονταιδ
 bjects)τ αο
 ποίαε νδύονταιδ
 ιάφορεςενδυμασίες, 
● ηθοποιοί( αντικείμενα/ o
 ποίουςυ
 ποδύονταιο
 ιη
 θοποιοίό
 τανε μφανίζονταισ
 τησ
 κηνή, 
● ρόλοι( sprites)τ ουςο
● σενάριο που ακολουθούν οι ρόλοι. Στο Scratch η συμπεριφορά των ρόλων καθορίζεται
από κομμάτια κώδικα που ονομάζονται σενάρια. Ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος
 τονπρογραμματιστήτ ουS cratchκ αι 
συνυπάρχουνσ
 ουσ
 τοS cratchα
 ντιστοιχούνσ
 τουςχ ρήστεςτ ουπ
 ρογράμματος. 
● θεατέςπ

Στο Scratch ο προγραμματισμός καθοδηγείται από γεγονότα και υλοποιείται συνδυάζοντας
εντολές-πλακίδια (μιαμεταφοράαπότατουβλάκιατηςLego)πουεφαρμόζουνμεταξύτους,για
 υμπεριφορά των ρόλων (sprites) δισδιάστατων αντικειμένων που"ζουν"σε
να καθορίσουν τη σ
ένα συγκεκριμένο χώρο (σκηνή-stage). Μια εντολή-πλακίδιο στο Scratch ακολουθεί μια
χρωματικήκωδικοποίησηπουπαραπέμπει/αντιστοιχείστηνκατηγορίατωνεντολώνστηνοποία
ανήκει.ΗανάπτυξηπρογραμματισμούσεScratchεπιτρέπειστουςμαθητέςναδημιουργήσουνκαι
νααναπτύξουνπρογράμματαπουσχετίζονταιμεanimation,αφηγήσειςκαιπαιχνίδια,ταοποία
μπορούν να διευρύνουν την κατανόηση των υπολογιστικών εννοιών καθώς και των
 ρακτικών. 
υπολογιστικώνπ

Το Scratch ως γλώσσα προγραμματισμού είναι το μέσο επικοινωνίας μεταξύ νοημόνων
οντοτήτων, του ανθρώπουμετηνυπολογιστικήμηχανή.Ηεπικοινωνίαγίνεταιστοεπίπεδοτης
κατώτερης νοητικά οντότητας, καθήκον της ανώτερης οντότητας είναι να κατανοήσει την
“κουλτούρα” της άλληςοντότητας,νααναλύσειτησκέψητηςκαινατηναπλοποιήσει.Σύμφωνα
μετονPapert«γιαναοδηγήσειςτονυπολογιστήνακάνεικάτι,πρέπειναπεριγράψειςτησχετική
διεργασία,μεαρκετήακρίβειαώστεναεκτελεστείαπ’τημηχανή…διδάσκονταςτονυπολογιστή
πώςνασκέφτεται,ταπαιδιάξεκινούνγιαμιαεξερεύνησητουδικούτουςτρόπουσκέψηςκαιη
 κέψηκ άνειτ οπ
 αιδίε πιστημολόγο». 
σκέψηγ ιατ ησ

Για τη διδασκαλία του προγραμματισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μικρόκοσμοι που είναι
περιβάλλοντα κατάλληλα γιατηνεκμάθησητουπρογραμματισμού.Ωςμικρόκοσμοιθεωρούνται
μικρά αλλά σχετικά ολοκληρωμένα υποσύνολα αναπαράστασης του "πραγματικού"
περιβάλλοντος, που αναπαριστούν ένα μέρος του θεωρητικού "κόσμου" και μπορεί να
κατανοηθούν με έναν τρόπο εποπτικό, βιωματικό και εξερευνητικό. Αν και οι μικρόκοσμοι
στοχεύουν άμεσα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτωνκαιαλγοριθμικούτρόπου
(συγκλίνουσας) σκέψης, υπό προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά
εργαλεία για την ανάπτυξη δημιουργικής (αποκλίνουσας) σκέψης. Σε τέτοια περιβάλλοντα
μπορείναπάψειναφαίνεταιαντιφατικόναζητάκανείςαπόταπαιδιάναεργαστούνδημιουργικά
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απευθυνόμενοςσεαυτάμετρόπουςμηδημιουργικούς.Έναπρογραμματιστικόπεριβάλλονείναι
ένα φυτώριο εν δυνάμει καινοτομιών, μέσα στο οποίο ο μαθητής μπορεί να συσσωρεύσει
εμπειρίακαλλιεργώνταςτηναλγοριθμικήτουσκέψη.Υπόυποβοηθούμενεςσυνθήκες(scaffolding)
οεκπαιδευτικόςμπορείνακαθοδηγήσειτονμαθητήνασκεφτείδημιουργικάεκτόςπλαισίωνκαι
ναπαραγάγεικ άτι" καινοτομικό"γ ιατ ονί διο. 

Το Scratch υποστηρίζει μια ποικιλία προγραμματιστικών στυλ όπως o σειριακός
προγραμματισμός (με στοιχεία δομημένου / τμηματικού και ιεραρχικούπρογραμματισμού),ο
 vent
παράλληλος προγραμματισμός, ο προγραμματισμός που κ αθοδηγείται από συμβάντα (e
 bject based
driven programming) και ο προγραμματισμός που βασίζεται σε αντικείμενα (o
 bject
programming), ενώ χρησιμοποιώντας κλώνους διαθέτει στοιχεία αντικειμενοστραφούς (o
orientedprogramming)προγραμματισμού.ΣτοScratch,ηδυνατότηταοπτικούπρογραμματισμού
μεπλακίδιασεσυνδυασμόμετηνποικιλίαπρογραμματιστικώνστυλπουμπορείναυποστηρίξει
 ναδυόμενου εγγραμματισμού”, το
και υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής προσέγγισης του “α
καθιστά ιδανικό εργαλείο για αρχάριους προγραμματιστές με περιορισμένο προγραμματιστικό
 ροσφέροντάςτ ουςμ
 ιαπ
 ροσιτήα
 φετηρίαγ ιαμ
 άθηση. 
υπόβαθρο,π
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