ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Για το παραδοτέο: Φάκελος portfolio στην Ανοικτή
Κατηγορία Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων Δημοτικού

Κάθε ομάδα οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά
φάκελο με το portfolio ο οποίος να περιέχει:
 Τα έγγραφα με τη συναίνεση των γονέων για
τη χρήση των φωτογραφιών τους ή βίντεο
στα οποία φαίνονται τα πρόσωπα τους
Έντυπο-Γονικής-Συγκατάθεσης-WROHellas_Πανελλήνιος-2022.pdf (wrohellas.gr
 Μια σύντομη περιγραφή του έργου (στο
βίντεο) μέσω της οποίας θα τονίζεται το
πρόβλημα το οποίο επιλύει.
 Για την ανάρτηση του βίντεο, μέσω του
οποίου οι μαθητές θα παρουσιάζουν
περιγράφοντας και δείχνοντας τη λειτουργία
της κατασκευής, με έμφαση στους
αυτοματισμούς (zoom-in για να φαίνεται ο
αυτοματισμός) σε λειτουργία, ζητήστε
πρόσβαση στο κανάλι του WRO Hellas
https://www.youtube.com/WROHellas με
email στο wrohellas14@gmail.com Το βίντεο
είναι απαραίτητο σε περίπτωση που ο
διαγωνισμός διεξαχθεί διαδικτυακά αλλά και
για τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς την
εκπαιδευτική κοινότητα.
 Το αρχείο/α με το πρόγραμμα σε Scratch
ή/και Mind+ απαιτητό στον Πανελλήνιο
Τελικό.
 Το αρχείο με το κωδικΌραμα (σε xls ή pdf ή
png ή jpg), απαιτητό στον Πανελλήνιο Τελικό.
 Προαιρετικά ένα φάκελο με αρχεία από
φωτογραφίες όπου να φαίνονται τα στάδια
της κατασκευής και ειδικότερα οι κατασκευές
των μηχανισμών.

Σκοπός: να διευκολύνουμε όσο
γίνεται τη διαδικασία για όλους
και κυρίως για εσάς τις/τους
προπονητές, καθώς και για εμάς!
Να θυμόμαστε ότι ο βασικός
στόχος μας είναι τα παιδιά να
μαθαίνουν παίζοντας και
διασκεδάζοντας, με το
απαιτούμενο κύρος που
προσδίδει ο Οργανισμός
https://wrohellas.gr/
https://www.facebook.com/WRO
Hellas

info@wrohellas.
gr

210 6016735

LinkedIn URL

@WROHellas

Αγροτικη-Παραγωγη.pdf
(wrohellas.gr)
Με ευθύνη του προπονητή ο
φάκελος του portfolio υποβάλλεται
ηλεκτρονικά ως και τις 30/4/2022 ή
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από
τη συμμετοχή τους στον
περιφερειακό διαγωνισμό). Έργα
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα
είναι στη διακριτική ευχέρεια της
Επιτροπής κριτών για τυχόν
μείωση βαθμολογίας στο
Διαγωνισμό που θα
αξιολογηθούν.

Βήματα για την υποβολή του portfolio:
1

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 (στους κριτές του
διαγωνισμού).
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 συμπληρώσουν
το πεδίο «Απαιτούμενα παραδοτέα» με το link προς το dropbox τους.
Οι ομάδες μπορούν να βρουν και να επεξεργαστούν τη φόρμα εγγραφής ανά πάσα στιγμή
ανατρέχοντας στα εισερχόμενά τους και συγκεκριμένα στο email με θέμα «Επιβεβαίωση συμμετοχής»
και αποστολέα την eventora.
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