
 
 

 
5o Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (Σάββατο 15/12/2018)  

Πρόγραμμα 
 

09:00 - 09:45  Προσέλευση όλων των ομάδων Αγωνιστικού και Εκθεσιακού) στα 

γραφεία του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (Περιοχή Στρεμπενιώτη, Νεάπολη) και εγγραφή τους. 

 Παραλαβή κάθε ομάδας από τον υπεύθυνο επόπτη της. 

Μετάβαση των διαγωνιζομένων και τακτοποίησή τους στις 

αίθουσες προετοιμασίας για το Αγωνιστικό και στον χώρο έκθεσης 

για το Εκθεσιακό. Έλεγχος του εξοπλισμού των ομάδων. Οι 

συνοδοί των μαθητών /ριών μπορούν να παραμείνουν στην 

αίθουσα πολλαπλών (εκθεσιακό) ή στο κυλικείο. 

 Στήσιμο των εκθέσεων του Εκθεσιακού μέρους στο χώρο της 

αίθουσας πολλαπλών του σχολικού συγκροτήματος. 

09:45  Ανακοίνωση των θεμάτων του Αγωνιστικού και της 4ωρης 

προετοιμασίας του θέματος από τις ομάδες του Αγωνιστικού.  

 Ώρα κοινού για το Εκθεσιακό μέρος: Στο χώρο των εκθέσεων 

μπορούν να περιηγηθούν και οι γονείς των μαθητών που 

συμμετέχουν στο Αγωνιστικό μέρος, καθώς και το κοινό. 

11:00  Η Kριτική Επιτροπή αξιολογεί τα έργα του Εκθεσιακού μέρους και 

συνεδριάζει για τη βράβευση των εκθέσεων. 

11: 45  Οι ομάδες του Αγωνιστικού ανακοινώνουν στην Κριτική επιτροπή 

σε ποιο θέμα επέλεξαν να διαγωνιστούν (δεν επιτρέπεται 

μετέπειτα αλλαγή του θέματος). 

13:45  Ολοκλήρωση της 4ωρης προετοιμασίας του θέματος του 

Αγωνιστικού από τις ομάδες. Οι ομάδες του Αγωνιστικού, μαζί με 

τους υπεύθυνους που ανέλαβα τις ομάδες από τη γραμματεία, 

κατεβάζουν τον εξοπλισμό τους στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

σχολικού συγκροτήματος και παραδίνουν την κατασκευή και τον 

εξοπλισμό τους στην Κριτική Επιτροπή. 

14:00 - 14:30  Χαιρετισμοί 

14:30 - 14:45  Θέατρο σκιών τον μαθητή του Πειραματικού Γυμνασίου ΠΑΜΑΚ 

Κώστα Ξηραδάκη: «Ο Καραγκιόζης Χάκερ» 

14:45 - 15:00  Ποντιακοί χοροί από το παιδικό τμήμα του Ποντιακού Συλλόγου 

Καλλιθέας 

15:00 - 15:15  Βραβεύσεις για το εκθεσιακό μέρος. 

15:15  Παρουσίαση των θεμάτων 

 Έναρξη αγωνιστικού (1ος και 2ος γύρος) 

  Απονομές – βραβεύσεις του Αγωνιστικού μέρους και λήξη του 5ου 

Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής. 

 


