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6Ο ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 
ΠΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Με την υποςτήριξη τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Κεντρικήσ Μακεδονίασ και των ΠΕΚΕ Κ. Μακεδονίασ  

 

 

Διοργανωτζσ:  
Πειραματικό Γυμνάςιο Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ,  
Περιφερειακή Διεφθυνςη Α/θμιασ και Β/θμιασΕκπ/ςησ Κ. Μακεδονίασ,  
υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Περιφζρειασ Κ. Μακεδονίασ, 
Δ/νςη Β/θμιασΕκπ/ςησ Δ. Θεςςαλονίκησ,  
Δήμοσ Νεάπολησ - υκεών 

 
 

Σο Πειραματικό Γυμνάςιο Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ, η Περιφερειακή Διεφθυνςη  
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κεντρικήσ Μακεδονίασ,  

υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕΚΕ Περιφζρειασ Κ. Μακεδονίασ, η  Δ/νςη Β/θμιασ Εκπ/ςησ Δ. 
Θεςςαλονίκησ και ο Δήμοσ Νεάπολησ - υκεών 

ςε ςυνεργαςία με 
τον κακθγθτι του ΑΡΘ κ. Χαρίτωνα Ρολάτογλου, τον κακθγθτι ΡΑΜΑΚ κ. Βαςίλειο Δαγδιλζλθ 

και το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ NOESIS 
διοργανϊνουν το 

6ο  ΜΑΘΗΣΙΚΟΦΕΣΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 
ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2019 

 
ςτουσ χώρουσ του Πειραματικοφ Γυμναςίου του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ, 
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Α. υνοπτική περιγραφή 
 
Το Μακθτικό Φεςτιβάλ ομποτικισ (ΜΦ) αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ρειραματικοφ Γυμναςίου 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ με τθ ςυνεργαςία τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ  

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου ΡΕΚΕΣ Ρεριφζρειασ Κ. Μακεδονίασ, τθσ  Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Θεςςαλονίκθσ, του Διμου 

Νεάπολθσ - Συκεϊν και Κακθγθτϊν του Α.Ρ.Θ. και του ΡΑΜΑΚ. Βαςικοί παιδαγωγικοί ςτόχοι τθσ 

διοργάνωςθσ αποτελοφν θ ενκάρρυνςθ των μακθτϊν ςτθν εναςχόλθςθ με τθν καταςκευι και τον 

προγραμματιςμό αυτοςχζδιων ρομποτικϊν καταςκευϊν, ςτθν ομαδικι εργαςία, ςτθν ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν, τθν καινοτομία και τθν ευρεςιτεχνία, μζςα από τθν ανακαλυπτικι μάκθςθ. 

Σο 6ο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ρομποτικήσ είναι πανελλήνιο και αποτελείται από δφο μζρη:  

Α. Εκθεςιακό Μζροσ – Roboworkers 

Β. Μζροσ Επιδείξεων – RoboMasters.  

Συνδυάηει δύν παξάιιειεο δξάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ηελ ίδηα εκέξα. Η νκάδα ή νκάδεο καζεηώλ /ξηώλ, 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνέξρνληαη από έλα ζρνιείν ή από δηαθνξεηηθά ζρνιεία ηεο ίδηαο βαζκίδαο, 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηα δύν κέξε ηνπ Μ.Φ.Ρ. ή μερσξηζηά κόλν ζε έλα από απηά.  

 
Β. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ 
 

Τόςο ςτο εκκεςιακό όςο και ςτο μζροσ επιδείξεων, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι μακθτζσ των 

ςχολείων: 

• Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (των τάξεων Δ’ - ΣΤϋ) και 

• Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

από όλθ τθν Ελλάδα, με ρομποτικζσ καταςκευζσ που οι ίδιοι κα ζχουν εκπονιςει. 

Η ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ ομποτικισ παρζχεται 

δωρεάν, αλλά θ μετακίνθςθ από και προσ τουσ χϊρουσ του Φεςτιβάλ κα γίνει με δικζσ τουσ δαπάνεσ. 

 
 
 



 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ 6
ου

ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΜΡΟΤΙΚΗΣ – 1
θ
 Ανακοίνωςθ  

http://mfr.sch.gr 

-3- 
 

Γ. Περιγραφή του εκθεςιακοφ μζρουσ  
 

Το εκκεςιακό μζροσ του Μακθτικοφ Φεςτιβάλ ομποτικισ περιλαμβάνει τθν επίδειξθ ρομποτικϊν 

καταςκευϊν οποιουδιποτε είδουσ, που ζχουν καταςκευαςτεί αυτοςχζδια από μακθτικζσ ομάδεσ. Η 

κάκε μακθτικι ομάδα που ςυμμετζχει ςτθν ζκκεςθ μπορεί να αποτελείται από 2 ζωσ 10 άτομα. Δεν 

υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των χρθςιμοποιοφμενων microcontrollers, αλλά όλθ θ καταςκευι 

κα πρζπει να μπορεί να ςτθκεί ςε εκκεςιακό πάγκο διαςτάςεων 1,20x80εκ. Σε κάκε ομάδα κα 

παραςχεκεί ζνασ εκκεςιακόσ πάγκοσ, πολφπριηο και καρζκλεσ. Πλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ, 

οι ομάδεσ κα πρζπει να ζχουν κάποιο μζλοσ τουσ παρόν ςτθν καταςκευι τουσ, ϊςτε να τθν 

επιδεικνφει ςτο κοινό και να τθν επιτθρεί για τθν αςφάλειά τθσ. Η κάκε ζκκεςθ είναι απαραίτθτο να 

ςυνοδεφεται και από poster που να παρζχει πλθροφορίεσ για το κοινό ςχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίασ τθσ ρομποτικισ καταςκευισ. 

Στο 6ο ΜΦ εγκαινιάηεται μια νζα προςζγγιςθ του εκκεςιακοφ μζρουσ, κακϊσ ςτο εκκεςιακό δεν κα 

υπάρχει αξιολόγθςθ, αλλά κα εςτιάηεται ςτθν χαρά τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 

δθμιουργικότθτασ. Για αυτό όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο εκκεςιακό μζροσ κα λάβουν ζπαινο για τθ 

ςυμμετοχι τουσ και αναμνθςτικό για το ςχολείο τουσ, αφοφ ςκοπόσ είναι θ παροχι ευκαιριϊν και 

βιματοσ ςτουσ μακθτζσ /ριεσ να αναδείξουν τα ενδιαφζροντα και τισ επιδόςεισ τουσ ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ.   

ΔΚΠΛΖΞΔΗ ΚΑΗ ΠΡΩΣΟΣΤΠΗΑ 

 Β. Μέξνο Δπηδείμεωλ – RoboMasters 
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Μεηά από πέληε έηε επηηπρεκέλωλ δηνξγαλώζεωλ, ην 6
ν
 Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ρνκπνηηθήο 

κεηεμειίζζεηαη, επηθπιάζζνληαο εθπιήμεηο θαη λέα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία, πηζηό ζηηο αμίεο ηεο 

ραξάο ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο,  ηεο καζεηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 Έηζη, από θέηνο αληί ηνπ αγωληζηηθνύ, εγθαηληάδεηαη ην κέξνο ηωλ επηδείμεωλ (κε αμηνιόγεζε 

θαη βξάβεπζε ηωλ θαιύηεξωλ θαηαζθεπώλ - παξνπζηάζεωλ) ηνπ 6
νπ

 Μαζεηηθνύ Φεζηηβάι 

Ρνκπνηηθήο. Πεξηιακβάλεη ηελ επίδεημε ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηνλ εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρώξν ηνπ ΜΦΡ (γπάιηλν), κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 4 σξώλ. 

Πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή νκάδσλ κέρξη 5 αηόκσλ γηα κία θαηαζθεπή. Η θάζε ζρνιηθή κνλάδα  κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη κε κέγηζην αξηζκό ηηο 2 νκάδεο ζε απηό ην Μέξνο. (ην εθζεζηαθό δελ ππάξρεη 

πεξηνξηζκόο). 

Η ζεκαηνινγία ησλ επηδείμεσλ πεξηιακβάλεη 3 θαηεγνξίεο 

     - Καηεγνξία Ρνκπνηηθή  Ηαηξηθή θαη Πξόλνηα 

       Παξαδείγκαηα απηώλ ησλ θαηαζθεπώλ κπνξνύλ λα είλαη ξνκπνηηθά ρέξηα, κέιε, ππνζηεξηθηηθά 

αληηθείκελα γηα ΑΜΔΑ, ξνκπνηηθά κπαζηνύληα γηα ηπθινύο,  ξνκπνηηθέο πίζηεο πνπ λα 

πξνζνκνηώλνπλ πξνηάζεηο πξόλνηαο γηα ΑΜΔΑ θηι. 

    - Καηεγνξία Ρνκπνηηθά Εώα 

      Δθεί νη καζεηέο θαινύληαη λα θαηαζθεπάζνπλ ξνκπνηηθά δώα θαη λα πξνζνκνηώζνπλ θηλήζεηο 

δώσλ (παξαδείγκαηα: ξνκπνηηθό θίδη, αξάρλε, βάηξαρνο, θαηνηθίδηα θηι.). 

     - Καηεγνξία OPEN πίζηεο,  όπνπ νη νκάδεο κπνξνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ πίζηεο θαη ζπζηήκαηα 

απηόκαηνπ ειέγρνπ αλνηθηνύ ζέκαηνο γηα έλα ζθνπό. 

Οη νκάδεο ζα πξέπεη κέζα ζε έλα ρξνληθό νξίδνληα 4 σξώλ λα θαηαζθεπάζνπλ από ην κεδέλ ην δηθό 

ηνπο ξνκπνηηθό ζύζηεκα,  ρξεζηκνπνηώληαο θηη είηε πιηθά νπνηαζδήπνηε πιαηθόξκαο (Arduino, Lego, 

Raspberry θηι). Οη επηηξνπέο θαη θξηηέο ζα ειέγμνπλ απηή ηε δηαδηθαζία. 

Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο, νη νκάδεο πξέπεη λα  παξνπζηάζνπλ ην ξνκπνηηθό ηνπο έξγν ζηε 

Κεληξηθή θελή κε επίδεημε  5 ιεπηώλ.  Με ρξήζε πνιπθάκεξσλ δηαηάμεσλ νη ζεαηέο ζα δνπλ ζηηο 

κεγάιεο νζόλεο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ξνκπόη θαη νη καζεηέο λα αλαιάβνπλ  λα πεξηγξάςνπλ ην έξγν θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δθεί ζα αθνινπζήζνπλ νη εξσηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο γηα ηελ 

ρξεζηκόηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία. 

 

Ζ αμηνιόγεζε ζην κέξνο  ηωλ Δπηδείμεωλ ζα γίλεη κε βάζε ηα παξαθάηω θξηηήξηα: 

- Ρρωτοτυπία Ιδζασ – Καταςκευισ 

- Καλφτερθ παρουςίαςθσ από τουσ μακθτζσ (περιγραφικι δεξιότθτα, ςυνεργατικότθτα) 

- Αποτελεςματικότθτα – αρτιότθτα καταςκευισ 
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- Εφαρμογι και Χρθςτικότθτα του ζργου από εξωτερικοφσ φορείσ (ομάδεσ ατόμων που 

επωφελοφνται, διευκολφνςεισ που προςφζρει, αντίκτυποσ κτλ). 

 

Γ.  Υξνλνδηάγξακκα 

 
8.30 Πξνζέιεπζε νκάδαο Ρνκπνηηθώλ Δπηδείμεσλ RoboMasters. Παξαιαβή θαη ηαθηνπνίεζε ζηνπο 

ρώξνπο θαηαζθεπήο από εζεινληέο (Γπάιηλν) 

9.00 – 13.00 Πεξίνδνο Καηαζθεπήο Έξγνπ από ηηο νκάδεο Δπηδείμεσλ 

9.00 Πξνζέιεπζε Οκάδαο Δθζεζηαθνύ RoboWorkers θαη ηαθηνπνίεζε ζην ρώξν (Αίζνπζα 

Πνιιαπιώλ) 

9.30 – 13.00 Πεξίνδνο Έθζεζεο Ρνκπνηηθώλ Καηαζθεπώλ, παξνπζίαζε ζην θνηλό θαη ζπλεληεύμεηο. 

13.30 Χαηξεηηζκνί – Μνπζηθό ρνξεπηηθή εηζαγσγή – Δπίδνζε επαίλσλ ζηηο νκάδεο ηνπ Δθζεζηαθνύ 

κέξνπο  

14.30  Έλαξμε Δπηδείμεσλ Robo Masters ζηελ Κεληξηθή θελή αλά θαηεγνξία: 

          α) Ρνκπνηηθή Ιαηξηθή – Πξόλνηα 

          β) Ρνκπνηηθά δώα 

          γ) Open θαηεγνξία 

18.00 Βξαβεύζεηο Οκάδσλ Δπίδεημεο – Λήμε Γηνξγάλσζεο    

 

ΗΜΔΙΩΗ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο.  

 

Ε. Σρόποσ και χρόνοσ αίτηςησ 
 

Μπορείτε να ςυμπλθρϊνετε τθν αίτθςι ςασ θλεκτρονικά μζςα από τθν ιςτοςελίδα του Μακθτικοφ 

Φεςτιβάλ ομποτικισ  http://mfr.peiramak.gr/ από ηελ Σξίηε  29 Οθησβξίνπ έσο ηελ Παξαζθεπή 22 

Ννεκβξίνπ 2019.  Γηα ην Β. Μέξνο ησλ Δπηδείμεσλ – RoboMasters ζα ηεξεζεί ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο 

ζηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο. 

τ. Επικοινωνία 

Επίςθμοσ Δικτυακόσ Τόποσ του ΜΦ:  http://mfr.peiramak.gr/ 

e-mail επικοινωνίασ:  mfr.kmaked@gmail.com 

Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 2310-587282 (Ρειραματικό Γυμνάςιο Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ) 

 

Θα ακολουκιςει πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ ςτθν 2θ ανακοίνωςθ. Για κάκε πλθροφορία μπορείτε να 
απευκφνεςτε ςτο 2310-587282 Ρειραματικό Γυμνάςιο Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

http://mfr.peiramak.gr/
http://mfr.peiramak.gr/
mailto:mfr.kmaked@gmail.com

