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5οΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ  

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΜΙΑ ΓΙΟΡΣΗ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ, ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΩΝ ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ 

 

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 

 

τθν τελετι ζναρξθσ κα απολαφςετε κζατρο ςκιϊν, με κζμα: «Ο Καραγκιόηθσ χάκερ» 
από τον μακθτι του Πειραματικοφ Γυμναςίου του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Κϊςτα 
Ξθραδάκθ και ποντιακοφσ χοροφσ από το παιδικό τμιμα του Ποντιακοφ υλλόγου 
Καλλικζασ υκεϊν. 
 

Tο άββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, ςτο χϊρο του Πειραματικοφ Γυμναςίου του Πανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ ςτθ Νεάπολθ Θεςςαλονίκθσ, κα πραγματοποιθκεί το 5ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ,  

με τθν ζγκριςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των Πρότυπων και Πειραματικϊν χολείων του ΤΠ.Π.Ε.Θ. Σο 

Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ διοργανϊνεται για πζμπτθ χρονιά από το Πειραματικό Γυμνάςιο του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και το Διμο Νεάπολθσ-υκεϊν. τθ διοργάνωςθ 

ςυμμετζχουν επίςθσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και 

κακθγθτζσ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ και του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

 

Σόςο το εκκεςιακό όςο και το αγωνιςτικό μζροσ κα πραγματοποιθκοφν το άββατο, 15 Δεκεμβρίου 

2018, ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ του Πειραματικοφ Γυμναςίου 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςτθ Νεάπολθ (περιοχι τρεμπενιϊτθ, π. Πολυκλαδικό). 

 

Εκτόσ από Δθμοτικά χολεία, Γυμνάςια, Λφκεια (Γενικά, Επαγγελματικά, Εςπερινά) και Ειδικά 

χολεία (ΕΕΕΕΚ), για πρϊτθ φορά ςτο 5ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ κα ςυμμετάςχει 

Νθπιαγωγείο, κακϊσ και θ 2θ ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. Ζτςι, κάκε χρόνο αυξάνονται τα είδθ των ςχολείων που 

ςυμμετζχουν, προςεγγίηοντασ τον ςτόχο τθσ ςυνεκπαίδευςθσ και τονίηοντασ με τον τρόπο αυτόν τον 

ανκρωποκεντρικό προςανατολιςμό αυτισ τθσ διοργάνωςθσ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & 

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ  

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΤΝΣΟΝΙΣΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Κ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
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Οι αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ κάκε χρόνο αυξάνονται κεαματικά, 

ςε αρικμό. το 5ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ ςυμμετζχουν 67 ομάδεσ από Δθμοτικά, Γυμνάςια, 

Λφκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. από περιοχζσ όπωσ Ιωάννινα, Βόλο, ζρρεσ, Ζδεςςα, Κιλκίσ, Αλεξάνδρεια, Άγιο 

Ακανάςιο, Καρδία, Περαία, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Ευκαρπία, Εφοςμο, Αμπελόκθπουσ, ταυροφπολθ, 

Πολίχνθ, Νεάπολθ, υκιζσ, Διμο Θεςςαλονίκθσ κ.α. και από Κφπρο, που κα πάρουν μζροσ θλεκτρονικά 

ςτο εκκεςιακό μζροσ. Κατά τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ τα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να εκφραςτοφν, 

να αλλθλεπιδράςουν, να γνωριςτοφν, να ςυναγωνιςτοφν και τελικά να δθμιουργιςουν και να προβάλουν 

τισ ιδζεσ και τθ δθμιουργικότθτα τουσ ςτον τομζα τθσ ρομποτικισ, μζςα ςε ζνα κλίμα άμιλλασ και χαράσ, 

χωρίσ διακρίςεισ. 

 

το εκκεςιακό μζροσ ζχουν υποβλθκεί ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ και καινοτόμεσ ιδζεσ που 
προτείνουν λφςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθ διευκόλυνςθ τθσ ηωισ ανκρϊπων με 
αναπθρίεσ, τθ διάςωςθ ναυαγϊν και άλλα πολλά όπωσ: 

 

 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 

 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.  

 Μελιςςοφλα – ρομποτάκι που ξεναγεί ςτο νθπιαγωγείο Νεοχωροφδασ και ςτα αξιοκζατα 
τθσ περιοχισ (από τα παιδιά του Νθπιαγωγείου) 
 

Και αν αποφορτίςτθκε το κινθτό ςασ, ο φορθτόσ φορτιςτισ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (power 
bank) που δθμιοφργθςαν τα παιδιά τθσ 2θ ΕΠΑ του ΟΑΕΔ κα ςασ το φορτίςει αμζςωσ. 

 
Σο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ προάγει τθν άμιλλα, αξιοποιεί ομαδοςυνεργατικζσ πρακτικζσ 

και ζχει κακαρά εκπαιδευτικό χαρακτιρα. Η ςυμμετοχι είναι εντελϊσ δωρεάν, κακϊσ ςτθρίηεται ςτον 

εκελοντιςμό, οι δαπάνεσ τθσ διοργάνωςθσ (υλικά, ελαφρφ γεφμα για τουσ ςυμμετζχοντεσ κ.α.) 

καλφπτονται από χορθγίεσ και τα παιδιά εργάηονται αποκλειςτικά μόνα τουσ, χωρίσ προπονθτζσ, ζτςι 

ϊςτε να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ όλα τα παιδιά. υναντϊνται και αλλθλεπιδροφν παιδιά και 

εκπαιδευτικοί και από τισ τρεισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ πζρα από τουσ διαγωνιηόμενουσ 

ςυμμετζχουν φοιτθτζσ εκελοντζσ, κυρίωσ απόφοιτοι του ςχολείου μασ, ωσ εμψυχωτζσ των ομάδων, αλά 

και εκπαιδευτικοί από τθν Α/κμια, τθ Β/κμια και τθν Γ/κμια εκπαίδευςθ. τθ γιορτι αυτι φυςικά 
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ςυμμετζχουν ενεργά και οι γονείσ των μακθτϊν. Ζτςι, το Μ.Φ.Ρ. εξελίςςεται ςε μια γιορτι τθσ 

ρομποτικισ, όπου όλοι βγαίνουν κερδιςμζνοι! 

 

Άλλθ καινοτομία του ΜΦΡ αφορά το γεγονόσ ότι ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ 

και επινοθτικότθτασ των μακθτϊν /ριϊν, κακϊσ μποροφν όλοι οι μακθτζσ /ριεσ να ςυμμετάςχουν ςε 

αυτό με οποιοδιποτε ρομποτικό ι θλεκτρονικό εξοπλιςμό και να αξιοποιιςουν κάκε υλικό, όπωσ 

κολλθτικι ταινία ι άλλα αντικείμενα, για να δθμιουργιςουν το τελικό αποτζλεςμα με τον εξοπλιςμό που 

κα διαγωνιςτοφν τόςο ςτο αγωνιςτικό, όςο και ςτο εκκεςιακό μζροσ. Επίςθσ, θ ομάδα ςυνεργατικά 

επιλζγει το επίπεδο δυςκολίασ τθσ ρομποτικισ αποςτολισ τθν οποία κα φζρει ςε πζρασ. Ζτςι, ο 

διαγωνιςμόσ είναι κατάλλθλοσ όχι μόνο για όλεσ τισ θλικίεσ, αλλά και για όλουσ τουσ βακμοφσ 

εξοικείωςθσ προετοιμαςίασ των μακθτϊν/ριϊν ςτο αγωνιςτικό μζροσ, που διεξάγεται χωρίσ τθ 

ςυμμετοχι των προπονθτϊν τθσ ομάδασ, ϊςτε όλα τα παιδιά να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ και να  

αξιολογοφνται οι δεξιότθτεσ και θ επινοθτικότθτα τουσ, αφοφ το κζμα και θ προετοιμαςία του γίνεται 

εξολοκλιρου από τα παιδιά!  

 

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»! Ακόμα καλωςορίηουμε, μαηί με όλα τα ςχολεία, τα παιδιά του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κιλκίσ τα οποία 

διαγωνίηονται ςτο εκκεςιακό μζροσ και αποτελοφν ζμπρακτθ απόδειξθ για το «ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΙ, 

ΟΛΟΙ ΙΟΙ», κακϊσ και τθ 2θ ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

 

ασ περιμζνουμε από τισ 10:00 π.μ. ζωσ τισ 2:00 μ.μ. ςτθν Αίκουςα Πολλαπλϊν 

Χριςεων του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ 

του Πειραματικοφ Γυμναςίου 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςτθ 

Νεάπολθ (περιοχι τρεμπενιϊτθ, π. 

Πολυκλαδικό), για να καυμάςουμε τισ 

ρομποτικζσ δθμιουργίεσ των 

μακθτϊν/ριϊν και από τισ 2:00 μ.μ. 

(τελετι ζναρξθσ) για να καμαρϊςουμε 

τα επιτεφγματα των παιδιϊν ςτθ 

ρομποτικι. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτον 

ιςτότοπο του  Μακθτικοφ Φεςτιβάλ 

Ρομποτικισ (http://mfr.sch.gr/). 

  

http://mfr.sch.gr/

