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Ενημερωτικό σημείωμα για τους γονείς 

 
 Αγαπητοί γονείς, πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν τα θέματα και οι διαγωνιστικές κατηγορίες του 
φετινού πανελλήνιου διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής.  Λεπτομέρειες για την ημερομηνία διεξαγωγής 
του περιφερειακού διαγωνισμού καθώς και για τον τόπο διεξαγωγής του δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.  Η 
οριστική δήλωση συμμετοχών μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα που απαιτούνται (έντυπα γονικής συναίνεσης, 
ονόματα μαθητών και προπονητή κτλ.) θα γίνει τον Ιανουάριο.   
 
 Για να προετοιμαστεί σωστά μια ομάδα μαθητών για το διαγωνισμό, θα πρέπει: α) κάθε ομάδα να 
διαθέτει για αποκλειστική χρήση τουλάχιστον ένα από τα διαθέσιμα κιτ ρομποτικής (θα χρειαστεί και έξτρα κιτ 
για την κατασκευή του σκηνικού), β) να αυξηθούν οι ώρες για την προετοιμασία της κάθε ομάδας (μέχρι 2 
φορές την εβδομάδα από 1,5 ώρα), γ) να υπογράψουν οι γονείς των συμμετεχόντων μαθητών έντυπα 
συναίνεσης για τους διοργανωτές (WRO Hellas και Cosmote).  Με τα παραπάνω δεδομένα είναι σαφές ότι δε 
γίνεται να προετοιμαστούν σωστά και να συμμετάσχουν και οι 8 ομάδες (σύνολο 37 μαθητές) των 2 τμημάτων 
ρομποτικής στο διαγωνισμό.  Θα πρέπει να γίνει επιλογή από τους διαθέσιμους μαθητές για να συγκροτηθούν 
λιγότερες ομάδες. 
 
 Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί: α) ότι δε θα νιώσει κανένας 
μαθητής αδικημένος και β) ότι αυτοί που θα επιλεγούν θα μπορούν να ακολουθήσουν όλη την προετοιμασία 
μέχρι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
 
 Το χρονοδιάγραμμα των δράσεων από εδώ και πέρα θα έχει ως εξής: 
 

1. Από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, η διάρκεια του 
μαθήματος θα αυξηθεί σε 1,5 ώρα.  Θα αρχίσει δηλαδή στη 1:30 και θα ολοκληρωθεί στις 3:00. 

2. Τη 2η εβδομάδα του Δεκεμβρίου, στις 9 και 10 αντίστοιχα θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στους μαθητές 
για να επιλεγούν 18 που θα συγκροτήσουν 3 ομάδες για το διαγωνισμό.  Η κλήρωση θα γίνει 
ξεχωριστά για τους μαθητές της ΣΤ' τάξης και της Ε' τάξης.  Θα επιλεγούν 10 μαθητές της ΣΤ' τάξης 
(από τους συνολικά 15 που συμμετέχουν) και 8 μαθητές της Ε' τάξης (από τους συνολικά 21 που 
συμμετέχουν).  Στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται και όσοι γονείς επιθυμούν.  Στην κλήρωση 
θα συμμετάσχουν οι μαθητές που μπορούν να τηρήσουν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού (2 
προπονήσεις τη βδομάδα και υπογραφή εντύπων γονικής συναίνεσης).  

3. Την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, Δευτέρα 16 και Τρίτη 17 
Δεκεμβρίου, οι νέες ομάδες θα αρχίσουν το πρόγραμμα προετοιμασίας και θα κάνουν 2 μαθήματα 
διάρκειας 1,5 ώρας.  Το πρόγραμμα των μαθημάτων ίσως τροποποιηθεί μετά τα Χριστούγεννα, 
ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των μαθητών των 3 νέων ομάδων και του προπονητή. 

 
 Για οποιαδήποτε απορία έχετε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο σχολείο, ή τηλεφωνικά στα 
26910-28826 (σχολείου) και 6945 238369. 
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