ΓΙΟΡΣΗ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ,
ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΩΝ
ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ
ΦΕΣΙΒΑΛΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΣΗ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ
Διοργανωτζσ:
Πειραματικό
Γυμνάςιο
Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία
με τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασκαι
Β/κμιασΕκπ/ςθσ Κ. Μακεδονίασ και το Διμο
Νεάπολθσ-Συκεών. Συμμετζχουν Συντονιςτζσ
Εκπαιδευτικοφ Ζργου Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και
κακθγθτζσ του Α.Π.Θ. και του ΠΑΜΑΚ.
Τελετι ζναρξθσ 2:00 μ.μ.:
Θζατρο ςκιϊν: «Ο Καραγκιόηθσ χάκερ» από τον μακθτι του
Πειραματικοφ Γυμναςίου του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Κϊςτα
Ξθραδάκθ.
Ποντιακοί χοροί από το παιδικό τμιμα του Ποντιακοφ Συλλόγου
Καλλικζασ Συκεϊν.
Χρόνοσ και τόποσ: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου2018 ςτο Πειραματικό
Γυμνάςιο Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ (περιοχι Στρεμπενιώτθ
Νεάπολθ).
Χρόνοσ και τόποσ Εκκεςιακοφ: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου2018 από τισ
10:00 π.μ. ςτθν Αίκουςα Πολλαπλών Χριςεων του ςχολικοφ
ςυγκροτιματοσ του Πειραματικοφ Γυμναςίου Πανεπιςτθμίου
Μακεδονίασ ςτθ Νεάπολθ (περιοχι Στρεμπενιώτθ, π. Πολυκλαδικό).
Χρόνοσ και τόποσ Αγωνιςτικοφ μπροςτά ςτο κοινό: 3:00 μ.μ. ςτθν
αίκουςα πολλαπλών χριςεων του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ του
Πειραματικοφ Γυμναςίου Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςτθ Νεάπολθ
(περιοχι Στρεμπενιώτθ, π. Πολυκλαδικό).*
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Είδθ ςχολείων που ςυμμετζχουν: Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια,
Γενικά Λφκεια, Επαγγελματικά Λφκεια και Εργαςτιρια Ειδικισ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) και ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.
Με ιδιαίτερθ χαρά καλωςορίηουμε φζτοσ τα παιδιά από το
Νθπιαγωγείο Νεοχωροφδασ, που ζρχονται να μασ ξεναγιςουν ςτο
ςχολείο τουσ και τα αξιοκζατα τθσ περιοχισ τουσ με μια «μελιςςοφλα
– ρομποτοφλα» που ζφτιαξαν με τθ δαςκάλα τουσ!
Αρικμόσ και προζλευςθ ςυμμετοχϊν: 67 ομάδεσ
Αγωνιςτικό: 49 ομάδεσ από Δθμοτικά, Γυμνάςια και Γενικά Λφκεια,
Επαγγελματικά Λφκεια
Εκκεςιακό: 18 ομάδεσ από Δθμοτικά, Γυμνάςια και Γενικά Λφκεια,
Επαγγελματικά Λφκεια, Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Περιοχζσ προζλευςθσ ομάδων:
Ιωάννινα, Βόλοσ, Σζρρεσ, Ζδεςςα, Κιλκίσ, Αλεξάνδρεια, Άγιοσ
Ακανάςιοσ, Καρδία, Περαία, Θερμαϊκόσ, Καλαμαριά, Ευκαρπία,
Εφοςμο, Αμπελόκθπουσ, Σταυροφπολθ, Πολίχνθ, Νεάπολθ, Συκιζσ,
Διμο Θεςςαλονίκθσ και Κφπροσ.

Θζματα ςυμμετοχϊν Εκκεςιακοφ:
«ευαίςκθτεσ» ιδζεσόπωσ:

καινοτόμεσ

και

κοινωνικά

 ζξυπνο ςπίτι για ανκρϊπουσ με προβλιματα ακοισ και
κίνθςθσ μζςω εφαρμογϊν ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο
 μθχανικό αςφρματο χζρι για ανφψωςθ και μεταφορά
αυτοκινιτων εξ αποςτάςεωσ μζςω κινθτοφ
 παιχνίδι με ρομποτικά αυτοκίνθτα που ελζγχονται με
αςφρματα γάντια που φοροφν οι παίκτεσ ςτα χζρια τουσ
 ρομποτικό όχθμα που κινείται αυτόνομα και ςυλλζγει
ανακυκλϊςιμα υλικά
 αιςκθτιρεσ που προειδοποιοφν τα καράβια για τουσ
κινδφνουσ και ςϊηουν ναυαγοφσ
 ζξυπνο ποδιλατο
 βιονικό χζρι
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 ρομπότ που βοθκά τουσ αςκενείσ να λαμβάνουν τα
ςωςτά φάρμακα ςτθ ςωςτι δοςολογία
 ρομπότ που ανιχνεφει υλικά ανάλογα με το είδοσ τουσ
όπωσ ςίδερο, αλουμίνιο, γυαλί
 δυναμικό Remover Drawer
 αυτόνομο – ζξυπνο ςπίτι που παράγει θλεκτρικό ρεφμα
και ςυλλζγει βρόχινο νερό
 ρομποτικό όχθμα ζτοιμο να ερευνιςει τον πλανιτθ Άρθ
 ζξυπνο ρομποτάκι – ανκρωποειδζσ
 «ρομποτικό μικροκλίμα» που προςτατεφει ηϊα του
πλανιτθ μασ
 φορθτόσ φορτιςτισ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (powerbank)
Οφζλθ: Τα παιδιά εκφράηονται, αλλθλοεπιδροφν, γνωρίηονται,
ςυναγωνίηονται, δθμιουργοφν και προβάλλουν τισ ιδζεσ, τθν
επινοθτικότθτα και τθ δθμιουργικότθτα τουσ ςτον τομζα τθσ
ρομποτικισ, ςυνεργάηονται, αςκοφνται ςτθν αποδοχι του άλλου μζςα
ςε ζνα κλίμα άμιλλασ και χαράσ, χωρίσ διακρίςεισ και εντελϊσ
δωρεάν.
Υλικά: οποιοςδιποτε ρομποτικόσ ι θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ και κάκε
υλικό που μπορεί να αξιοποιθκεί π.χ. ανακυκλϊςιμα υλικά.
Άδεια: τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων
Μυςτικι ςυνταγι: Αγάπθ για το παιδί, εκελοντιςμόσ, ίςεσ ευκαιρίεσ!!!
(http://mfr.sch.gr/).
*Η προετοιμαςία των ομάδων για το αγωνιςτικό μζροσ κα γίνει ςτο
ςχολείο από τισ 9:45π.μ. ζωσ και τισ 1:45μ.μ.
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