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 Δελτίο Τύπου 
 

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του προέδρου της Δημοκρατίας 
κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου ο Πανελλήνιος 

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018 

 
 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017 
 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ξεκινά το συναρπαστικό ταξίδι του Πανελλήνιου Διαγωνισμού 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ο οποίος διοργανώνεται από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE. 
 

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου 
Προκοπίου Παυλοπούλου. 
 

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ο οποίος προσελκύει περισσότερους από 

3000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, αποτελεί για την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας ένα 

συναρπαστικό ταξίδι διάρκειας 5 μηνών, από την ανακοίνωση των θεμάτων τον Οκτώβριο έως 

τη διεξαγωγή του Τελικού τον Φεβρουάριο. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές 

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Για κάθε σχολική βαθμίδα τίθενται διαφορετικοί 

εκπαιδευτικοί στόχοι, κι ως εκ τούτου διαφορετικές διαγωνιστικές κατηγορίες και διαγωνιστικά 

κριτήρια.  

Οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές από τις 13 περιφέρειες της χώρας προσκαλούνται να 

προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε οι ρομποτικές κατασκευές τους να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παρακάτω θεμάτων: 

   

• Για μαθητές Δημοτικού (8-12 ετών): «Εποικισμός του Άρη» ή «WeDo 2.0 Ποδόσφαιρο» 

• Για μαθητές Γυμνασίου (13-15 ετών): «Βυζαντινή Αυτοκρατορία & Επικοινωνίες» 
• Για μαθητές Λυκείου (16-18 ετών): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» 

 
Το πιο σημαντικό στάδιο του διαγωνισμού δεν είναι η ίδια η ημέρα της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

αλλά η πορεία προς το διαγωνισμό. Μέσα από τις προπονήσεις τους για το διαγωνισμό,  τα 

παιδιά αναπτύσσουν κρίσιμες δεξιότητες όπως είναι η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, η 

επίλυση προβλημάτων, η μηχανική και ο προγραμματισμός. Αυτοί είναι άλλωστε οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι, καθώς και τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει μία εμπειρία τόσο συναρπαστική, 

όσο το 5μηνο ταξίδι του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 

 

Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

διοργανώνονται: 

 

• Δωρεάν σεμινάρια και webinars κατάρτισης των εκπαιδευτικών – προπονητών 

• Ενημερωτικές ημερίδες και workshops, οι οποίες υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα 

με ελεύθερη είσοδο για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τα θέματα του διαγωνισμού, 
καθώς και για την εκπαιδευτική ρομποτική ευρύτερα 

http://www.wrohellas.gr/πανελλήνιος-διαγωνισμός-εκπαιδευτικ/
http://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/koinonia/panellinioidiagonismoirompotikis
http://www.wrohellas.gr/βαθμίδα-δημοτικού-3/
http://www.wrohellas.gr/βαθμίδα-γυμνασίου/
http://www.wrohellas.gr/βαθμίδα-λυκείου/
http://www.wrohellas.gr/εκπαιδευτικο-περιεχομενο/σεμινάρια-στις-εγκαταστάσεις-μας-wro-hellas/
http://www.wrohellas.gr/εκπαιδευτικο-περιεχομενο/webinars/
http://www.wrohellas.gr/workshops/
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• Ειδικές θεματικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, σε συνεργασία με Ιδρύματα και φορείς, 
όπως το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του 

Ομίλου ΟΤΕ 
 
Δηλώσεις συμμετοχής 
 
Oι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.wrohellas.gr μέχρι και τις 

31 Ιανουαρίου 2018. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 5.000 παιδιά έχουν συμμετάσχει στους 
διαγωνισμούς ρομποτικής που υλοποιούνται με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE. 
 

 
 

Διοργανωτής: WRO Hellas 
Στρατηγικός Συνεργάτης: COSMOTE 
Επιστημονικός συνεργάτης: STEM Education 
Μέγας Δωρητής του WRO Hellas: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
 

Χορηγοί επικοινωνίας του διαγωνισμού: 
COSMOΤΕ TV 
ΕΡΤ 
Πρώτο Πρόγραμμα 
Taλκ 
 
Προτεινόμενα tags: Ρομποτική, ολυμπιάδα ρομποτικής, βιώσιμη ανάπτυξη, Cosmote, όμιλος 
ΟΤΕ, WRO Hellas, STEM, αιγίδα Προέδρου της Δημοκρατίας 
 

 

 

http://www.wrohellas.gr/2017/11/07/παρουσίαση-του-πανελλήνιου-διαγωνισ/
http://www.wrohellas.gr/2017/11/14/17284/
http://www.wrohellas.gr/2017/11/14/17284/
http://www.wrohellas.gr/φόρμα-εγγραφής-πανελλήνιου-διαγωνισ/
http://www.wrohellas.gr/
https://www.cosmote.gr/
http://stem.edu.gr/
https://www.snf.org/el/
https://www.cosmote.gr/cosmotetv?utm_source=flix.gr&utm_medium=skin&utm_campaign=seires_june
http://www.ert.gr/
http://webradio.ert.gr/proto/
http://www.talcmag.gr/

