
 

 
 

Πρόσκληση 
 

Πεπιθεπειακόρ Διαγωνιζμόρ Εκπαιδεςηικήρ Ρομποηικήρ 
Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ για παιδιά Γςμναζίος 

Θέμα: Ταξίδι ζηην Απσαιόηηηα 
 

Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ν Οξγαληζκόο 

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

Πιεξνθνξηθήο Θξάθεο, ηα ΚΕΠΛΗΝΕΣ Έβξνπ θαη Ρνδόπεο, ε Έλωζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο 

Έβξνπ θαη ην 5ν Γπκλάζην Αιεμαλδξνύπνιεο διοπγανώνοςν ηην Κςπιακή 20 Μαπηίος 2016  θαη 

ώπα 11:00π.μ έωρ 13:30μ.μ., ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ εθδειώζεωλ ηος 5ος Γςμναζίος 

Αλεξανδπούποληρ ηνλ 1ν Πεξηθεξεηαθό Δηαγωληζκό Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα παηδηά Γπκλαζίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 1νπ Παλειιήληνπ Δηαγωληζκνύ 

Εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο γηα παηδηά γπκλαζίνπ, πνπ έρεη γηα ζέκα «Ταξίδι ζηην Απσαιόηηηα».  

Η όιε δηνξγάλωζε ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΠΕΘ  αξηζκ. Πξωη. Φ15/194557/Δ2/01-12-2015 

έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ.  
 

Ο δηαγωληζκόο ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία ζηελ Αξραία Ειιάδα κε ηε ξνκπνηηθή ζηελ επνρή καο θαη 

θαινύληαη νη καζεηέο λα θηλεζνύλ ζην ιαβύξηλζν, όπωο ν Θεζέαο, κε ζθνπό λα εμέιζνπλ δίρωο λα 

«θαηαζπαξάμεη» ν Μηλώηαπξνο ην ξνκπόη ηνπο! O Πεξηθεξεηαθόο δηαγωληζκόο πξνεγείηαη ηνπ 

Παλειιήληνπ δηαγωληζκνύ κε ην ίδην ζέκα «Σαμίδη ζηελ Αξραηόηεηα». Πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην 

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

Technology – Engineering - Mathematics) θαη ηελ έληαμή ηεο ζην ζύζηεκα δηδαζθαιίαο θαη 

εθπαίδεπζεο καζεηώλ ζηελ Ειιάδα. ηόρνο καθξνπξόζεζκνο είλαη λα δνζνύλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 

δεμηνηήηωλ, κε ηελ ελζάξξπλζε ηωλ καζεηώλ λα απαληνύλ ζε εξωηήκαηα θαη λα εκπιέθνληαη ζε 

δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζέκαηα ηελ επηζηήκε, ηα καζεκαηηθά, ηε κεραληθή θαη ηελ 

ηερλνινγία. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηωλ δηαγωληζκώλ 

ζηνλ δηθηπαθό ηόπν http://wrohellas.gr . Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε κεηαθίλεζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγωληζκνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρωξίο δαπάλε γηα ην Δεκόζην.  

ηνλ πεξηθεξεηαθό δηαγωληζκό ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ζςμμεηέσοςν 7 ομάδερ θαη καλούνηαι να 

ηον παπακολοςθήζοςν μαθηηέρ, γονείρ και εκπαιδεςηικοί πος ενδιαθέπονηαι για ηην 

εκπαιδεςηική πομποηική.  

Σν ππόγπαμμα ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη: 

11:00 – 11:15  Εγγξαθέο νκάδωλ. 

11:15 – 11:30  Υαηξεηηζκνί 

11:30  - 12:30 πλαξκνιόγεζε θαηαζθεπώλ –  

12:30  - 13:00 Έλαξμε αγώλωλ – Αμηνιόγεζε  

13:00 – 13:30  Απνλνκή βξαβείωλ – Λήμε. 

Επιζηημονικόρ ςπεύθςνορ Πεπιθέπειαρ Η ρνιηθή ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Θξάθεο: θ. 

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

http://wrohellas.gr/
mailto:tnalmpan@sch.gr

