
 

 

Πρόσκληση 
 

1ορ Πεπιθεπειακόρ Διαγωνιζμόρ Εκπαιδεςηικήρ Ρομποηικήρ για 
παιδιά Δημοηικού 

Θέμα: Η δική μος Πόλη 
 

 
Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ν Οξγαληζκόο 

Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο, Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο(WROHellas), ην Γξαθείν ρνιηθνύ πκβνύινπ 

Πιεξνθνξηθήο Θξάθεο, ην Πξόηππν Πεηξακαηηθό ρνιείν Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ην ΚΕΠΛΗΝΕΣ Ν. 

Έβξνπ διοπγανώνοςν ηo άββαηο  28/2/2015  θαη ώπα 11:00π.μ έωρ 2:00μ.μ., ζηελ 

αίζνπζα πνιιαπιώλ εθδειώζεσλ ηνπ Ππόηςπος Πειπαμαηικού σολείος Αλεξανδπούποληρ ηνλ 

1ν Πεξηθεξεηαθό Δηαγσληζκό Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Παλειιήληνπ Δηαγσληζκνύ Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο, πνπ έρεη γηα ζέκα «Η δική μος 

πόλη».  

Η δηνξγάλσζε ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Φ.14/444/144351/Γ1/11-09-2014). 

 

Ο Παλειιήληνο Δηαγσληζκόο Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο απνθιεηζηηθά γηα παηδηά Δεκνηηθνύ, ειηθίαο 8-

12 εηώλ, δηνξγαλώλεηαη από ηνλ Με Κεξδνζθνπηθό Οξγαληζκό WRO Hellas με ηην ςποζηήπιξη 

ηος ΟΣΕ και ηηρ COSMOTE ζηιρ 14/3/2015 ζηην Αθήνα. O δηαγσληζκόο πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο επξύηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηε δηάδνζε ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο κεζόδνπ STEM (Science-

Technology-Engineering-Mathematics) θαη ηελ ένηαξή ηεο ζηο ζύζηημα  διδαζκαλίαρ θαη 

εθπαίδεπζεο μαθηηών ζηελ Ειιάδα. Πξόθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία πνπ έρεη ζηόρν λα δώζεη ηελ 

επθαηξία ζε παηδηά θαη δαζθάινπο θαη από ηηο 13 Πεπιθέπειερ ηηρ σώπαρ, λα αλαπηύμνπλ ην 

ηαλένηο ηνπο, ηε θανηαζία ηνπο θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο δεξιόηηηερ γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ μια ολοκληπωμένη πομποηική καηαζκεςή-μονηέλο ε νπνία ζα  πξνζνκνηώλεη 

ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ «H δηθή κνπ πόιε». Η αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ θάζε νκάδαο, απνηεινύκελεο 

από 3 έσο 6 καζεηέο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί από επιηποπή έγκπιηων  επιζηημόνων κε θξηηήξηα ηε 

ζύιιεςε ηεο ηδέαο, ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε, ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Οκάδαο θαη ην ζρεδηαζκέλν video (animation) κε ην λογιζμικό Scratch. 

 
Σνλ πεξηθεξεηαθό δηαγσληζκό ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, θαινύληαη λα παξαθνινπζήζνπλ καζεηέο, 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή.  

Σν πξόγξακκα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη: 

11:00 – 11:30  Εγγξαθέο νκάδσλ. 

11:30 – 11:45  Υαηξεηηζκνί 

12:00  - 13:30 Έλαξμε αγώλσλ – Αμηνιόγεζε θαηαζθεπώλ 

13:30 – 14:00  Απνλνκή βξαβείσλ – Λήμε. 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ (θαλόλεο, θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο) κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.wrohellas.gr   

Επιζηημονικόρ ςπεύθςνορ Πεπιθέπειαρ Η ρνιηθή ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Θξάθεο: θ. 

Ναικπάληε Θενδώξα E-mail: tnalmpan@sch.gr  ηει. 6932532960 
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