
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

8ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Θέμα φετινού διαγωνισμού  

«Πρωτογενής Τομέας – Αγροτική Παραγωγή» 

 

1) Η μη διαγωνιστική κατηγορία του Νηπιαγωγείου έχει προτεραιότητα έναντι των 
υπολοίπων κατηγοριών, ούτως ώστε τα νήπια να μπορέσουν να αποχωρήσουν 
νωρίτερα. 
 

2) Open Δημοτικού και Regular Γυμνασίου: Προκρίνεται στον Τελικό του Πανελληνίου 
Διαγωνισμού η 1η ομάδα σε κάθε κατηγορία. Οι προκριθείσες ομάδες θα 
ανακοινωθούν στο https://wrohellas.gr/  
 

3) Το ανώτερο όριο των ομάδων που θα εκπροσωπηθεί από τον Περιφερειακό στον 
Τελικό της Αθήνας είναι μέχρι το 30% των συμμετοχών της κάθε περιφέρειας, εκτός 
και αν υπάρξουν κενές θέσεις. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, θα πριμοδοτηθούν οι 
περιφέρειες με μικρό αριθμό συμμετοχών.  

https://wrohellas.gr/


 

4) Τα ρομπότ πρέπει να είναι κατά την εκκίνηση του διαγωνισμού αποσυναρμολογημένα 
100%, εκτός της κατηγορίας του ποδοσφαίρου και της OPEN. Στα 90 λεπτά της 
συναρμολόγησης τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν το ρομπότ τους ΧΩΡΙΣ οδηγίες, 
φωτογραφίες και άλλα οπτικοακουστικά μέσα. 
 

5) Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τα παιδιά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έρχονται σε 
επικοινωνία σε οποιαδήποτε μορφή με τον/την προπονητή/τρια της ομάδας. Μόνο 
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος επιτρέπεται να βρεθούν εκτός αγωνιστικού χώρου 
με τον προπονητή και να δοθούν οδηγίες και σχετική βοήθεια. 
 

6) Η μετακίνηση των μαθητών από και προς το χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού 
πραγματοποιείται με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους. 

 
7) Οι κριτές έχουν δικαίωμα ερώτησης στην ομάδα για την κατασκευή ή το πρόγραμμα. 

Πρόγραμμα διεξαγωγής 8ου διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ΠΔΕ 

Ώρα  Δραστηριότητα Λεπτά 

09:30-10:00 Εγγραφή – Προσέλευση ομάδων 30’ 

10:00-10:30 Ομιλίες (εκπρόσωποι: ΠΔΕΔΕ, Επιστ. Επιτροπή, WRO Hellas) 30’ 

10:30-12:00 Κατασκευή – προγραμματισμός – προπόνηση ομάδων (δοκιμές) 90’ 

// 10:00  Έναρξη για την κατηγορία ποδοσφαίρου  
Όσο 

απαιτείται 

// 11:00  Έναρξη αξιολόγησης OPEN κατηγορίας 60’ 

12:00-12:30 1ος Διαγωνιστικός γύρος 30’ 

12:30-13:00 Ελαφρύ γεύμα ομάδων 30’ 

13:00-13:30 2ος Γύρος: Κατασκευή - Έλεγχος – Δοκιμές 30’ 

13:30-14:00 2ος Διαγωνιστικός γύρος 30’ 

14:00-15:00 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Τελετή λήξης  

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί βάσει της συμμετοχής των ομάδων. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης κάποιας ομάδας δεν υπάρχει ακύρωση. 

 

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής 


