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Οι µαθητές έδειξαν το µέλλον στον τελικό του 
Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Εκπαιδευτικής Ροµποτικής 

 
-Ρεκόρ συµµετοχών: >1.100 µαθητές από όλη την Ελλάδα στον τελικό του 

Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Εκπαιδευτικής Ροµποτικής για ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο 
 

- Η COSMOTE στηρίζει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων  

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017 
 
Εντυπωσιακές ροµποτικές κατασκευές παρουσίασαν περισσότεροι από 1.100 µαθητές 
∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, που συµµετείχαν σε 256 οµάδες στον τελικό του 
Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, στο ΟΑΚΑ. Τον διαγωνισµό 
διοργάνωσε, για 3η συνεχόµενη χρονιά, ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Εκπαιδευτικής 
Ροµποτικής, Επιστήµης και Τεχνολογίας WRO Hellas µε στρατηγικό συνεργάτη την 
COSMOTE. Η COSMOTE στηρίζει τη διάδοση της εκπαιδευτικής ροµποτικής στην Ελλάδα και 
την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, στο πλαίσιο του προγράµµατος βιώσιµης 
ανάπτυξης.  
 
Ξεπερνώντας κάθε προηγούµενο, ο φετινός τελικός του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού 
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής σηµείωσε ρεκόρ συµµετοχής από όλη την Ελλάδα, ενώ για 
πρώτη φορά συµµετείχαν και οι µαθητές Λυκείου. Όλες οι οµάδες δούλεψαν µε πάθος και 
ενθουσιασµό και παρουσίασαν εκπληκτικές ροµποτικές κατασκευές, δείχνοντας τον δρόµο για 
το µέλλον. Οι οµάδες του ∆ηµοτικού είχαν ως θέµα «Οχήµατα και µεταφορές του αύριο», 
οι µαθητές Γυµνασίου έπρεπε να κατασκευάσουν το ροµπότ που θα διανύσει ταχύτερα την 
«Πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου», ενώ οι οµάδες Λυκείου δοκίµασαν τις δυνάµεις τους 
µε ροµποτικές κατασκευές για «Πράσινη Ενέργεια & Επιχειρηµατικότητα». 
 
Τα έργα που παρουσίασαν οι µαθητές, µε την υποστήριξη των προπονητών-καθηγητών τους, 
βασίστηκαν στην εκπαιδευτική µέθοδο STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). Η µέθοδος αυτή  αξιοποιεί συνδυαστικά την επιστήµη, τα µαθηµατικά, τη 
µηχανική και την τεχνολογία για τη δηµιουργία πρωτότυπων και λειτουργικών κατασκευών.  
 
Οι νικητές του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Εκπαιδευτικής Ροµποτικής είναι:  
 
Οµάδες ∆ηµοτικού   
1η θέση: Η οµάδα SmartRobots από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πεύκης δηµιούργησε ένα έξυπνο 
λεωφορείο χωρίς οδηγό, που γνωρίζει που πρέπει να κάνει στάσεις µέσα στην πόλη.  
2η θέση: Η οµάδα Master Builder από το 7ο ∆ηµοτικό Αγρινίου κατασκεύασε ένα αιωρούµενο 
τραίνο.  
3η θέση: Οι Robo Rails από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα παρουσίασαν τις σιδηροδροµικές 
γραµµές του µέλλοντος.  
 
Οµάδες Γυµνασίου   
1η θέση: Η οµάδα Ν1 από Γυµνάσια της Πάτρας κατασκεύασε το ροµποτάκι που διένυσε πιο 
γρήγορα την πίστα «Πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου». 
2η θέση: Οι AIRGears από την Θεσσαλία. 
3η θέση: Οι Teamwork Dream από την ∆υτική Ελλάδα. 
 
Οµάδες Λυκείου    
1η θέση (ισοψηφία): Οι Fargrobs από το 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων & οι Minders από την 
Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Οι Fargrobs κατασκεύασαν έναν καινοτόµο ροµποτικό εξερευνητή 
που λειτουργεί µε ηλιακή ενέργεια, τροφοδοτώντας αγροτικές καλλιέργειες. Οι Minders 
δηµιούργησαν µία «σηµαδούρα» που αξιοποιεί την κυµατική ενέργεια, µετατρέποντάς την σε 
ηλιακή.  
 



                                                                                      

 

 
2η θέση: Οι Robotilus Team από την Ελληνογερµανική Αγωγή κατασκεύασαν µία αυτόνοµη 
υδροκινητήρια µονάδα παροχής ενέργειας σε µικρούς οικισµούς. 
3η θέση: Οι KickPumps από το 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας χρησιµοποίησαν ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και αυτοµατισµούς στις καλλιέργειες. 
 
Στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής για ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο  
συµµετείχαν συνολικά σχεδόν 3.500 µαθητές σε 730 οµάδες από ολόκληρη την χώρα, ενώ 
στην πορεία για τον τελικό της Αθήνας  πραγµατοποιήθηκαν 45 ενηµερωτικά workshops για 
εκπαιδευτικούς και προπονητές.  
 
Οι προσπάθειες των παιδιών δεν σταµατούν εδώ. Οι συµµετοχές για τον 9ο Εθνικό ∆ιαγωνισµό 
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, που θα οδηγήσει τις οµάδες στην Ολυµπιάδα Εκπαιδευτικής 
Ροµποτικής τον Νοέµβριο στην Κόστα Ρίκα, συνεχίζονται µέχρι και τις 31 Μαΐου 2017. Για 
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
www.wrohellas.gr. 
 
Η τεχνολογία και η καινοτοµία βρίσκονται στο DNA της COSMOTE. Η εκπαιδευτική ροµποτική, 
που στηρίζει η COSMOTE από το 2014, εφοδιάζει τα παιδιά µε τις κατάλληλες δεξιότητες για 
τον νέο ψηφιακό κόσµο. Παράλληλα, ενθαρρύνει  τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους, 
να δοκιµάσουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και να ανακαλύψουν νέες προοπτικές για το 
µέλλον µέσα από την τεχνολογία. 
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