
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
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Κομοτθνι  05-02-2020 

Αρ. Πρωτ. : Φ.23.1/1345 

                      Διεφκυνςθ      :    Σζρμα ιςμάνογλου  ΠΡΟ: 1. Δ/νςεισ Π/κμιασ & Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ - 
Θράκθσ 

2. χολικζσ μονάδεσ Π/κμιασ & 
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. 
Μακεδονίασ - Θράκθσ (με τθ 
φροντίδα των Δ/νςεων) 

 
- - ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΟΤ 

ΠΕ.Κ.Ε.. Α.Μ.Θ. 

- Τπ. ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. (διά των οικείων 

Διευκφνςεων) 

- Τπ. ΕΚΦΕ  (διά των οικείων 

Διευκφνςεων) 

- WRO Hellas (info@wrohellas.gr) 

 
 
 

                     Σ.Κ. - Πόλθ       :    691 33  Κομοτθνι                                                                                                                    
                     Πλθροφορίεσ  :    Μουςχάκθ Γεκςθμανι   

                     Σθλζφωνο        :    2531083530     

                     Fax                   :    2531083555   

                     Email                :    pdeamthr@sch.gr   
 
 
ΚΟΙΝ: 

Θζμα: Αιγίδα διεξαγωγισ μακθτικών Διαγωνιςμών Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ WRO Hellas 

ςτθν  Ανατολικι Μακεδονία-Θράκθ. 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ, κζτει υπό τθν αιγίδα τθσ τον Περιφερειακό Διαγωνιςμό Εκπαιδευτικισ 

Ρομποτικισ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ για μακθτζσ Νθπιαγωγείων, Δθμοτικών 

χολείων, Γυμναςίων και Λυκείων, ο οποίοσ κα διεξαχκεί ςτθν Ξάνκθ, το άββατο, 14 και τθν  

Κυριακι 15 Μαρτίου 2020 και ώρα προςζλευςθσ 09:00 π.μ. ςτο Ξενοδοχείο 1000 COLORS 

HOTEL (περιοχι Λατομείου, 67100, Ξάνκθ). 

Η κεματικι του Πανελλινιου διαγωνιςμοφ για νιπια είναι «Μια βόλτα ςτθν πόλθ μου (μθ 

διαγωνιςτικι κατθγορία)», για μακθτζσ/τριεσ Δθμοτικοφ είναι «Από τον Αρχιμιδθ ςτον Da 

Vinci» και «Ποδόςφαιρο 2Χ2», για μακθτζσ/τριεσ Γυμναςίου είναι «Σα ποτάμια ενώνουν τθν 

Ευρώπθ» (βαςικι κατθγορία) και «Πρωτζασ» (παράλλθλθ κατθγορία για αρχάριεσ ομάδεσ) και 

για μακθτζσ/τριεσ Λυκείου είναι «Σρίλιηα».  

Η ανοικτι κατθγορία για μακθτζσ/τριεσ Γυμναςίου και Λυκείου, ςυμβαδίηει με τθ κεματικι τθσ 

Ολυμπιάδασ WRO 2020 με κζμα τθν «Κλιματικι Αλλαγι». Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία λειτουργεί 

προκαταςκευαςτικά για τθ ςυμμετοχι των ομάδων ςτθν Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ 

WRO 2020. Η κεματικι τθσ επερχόμενθσ Ολυμπιάδασ Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ WRO κα αφορά 
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τθν Κλιματικι Αλλαγι. Ζτςι οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να προετοιμάηονται από τώρα, 

ακολουκώντασ τουσ κανόνεσ του WRO. Η κεματικι πλαιςίωςθ των κανόνων κα εμπλουτιςτεί 

περαιτζρω , με τθν επίςθμθ ανακοίνωςθ τθσ κεματικισ τθσ Ολυμπιάδασ. Οι εγγραφζσ για τθν 

κατθγορία ζχουν ξεκινιςει και κα παραμείνουν ανοικτζσ μζχρι και 23 Φεβρουαρίου 2020 ςτο 

link https://wrohellas.gr/πανελλινιοσ-διαγωνιςμόσ-εκπαιδ-2019/φορμα-ςυμμετοχθς-2020/. 

Σζλοσ, υπάρχει θ νζα ανοικτι κατθγορία «Γεωργικι Παραγωγι και Συποποίθςθ», θ οποία καλεί 

για πρώτθ φορά μακθτζσ και κακθγθτζσ των ΕΠΑ.Λ. να εμπνευςτοφν, να ςχεδιάςουν και να 

καταςκευάςουν ρομπότ μθχανιματα, μθχανιςμοφσ, εξαρτιματα, αυτοματιςμοφσ, εργοςτάςια ςε 

μικρογραφία ι μζρθ εργοςταςίων ςε μικρογραφία, τα οποία: 

 Θα βοθκοφν ςτθν παραγωγι, ςτθν επεξεργαςία, ςτθν τυποποίθςθ γεωργικών ι 

κτθνοτροφικών ι αλιευτικών προϊόντων φροντίηοντασ παράλλθλα τθ διατιρθςθ των 

φυςικών πόρων 

 Θα είναι ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ 

 Θα βελτιώνουν τισ υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί καλοφνται να ενθμερωκοφν για τισ λεπτομζρειεσ των 

διαγωνιςμών και κυρίωσ για τισ εγγραφζσ των ομάδων τουσ ςτον Περιφερειακό, προκριματικό 

του Πανελλθνίου διαγωνιςμοφ, ςτο δικτυακό τόπο https://wrohellas.gr/πανελλινιοσ-

διαγωνιςμόσ-εκπαιδευτι-2020/.  

Διευκρινίηεται ότι θ μετακίνθςθ τισ  θμζρεσ του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί χωρίσ δαπάνθ 

για το Δθμόςιο. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΑΝΣΙΚΟ 
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