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 ∆ελτίο Τύπου 
 

Επενδύουµε στους νέους µε τη ροµποτική και τo S.T.E.M 
 

COSMOTE & WRO Hellas καλούν τους µαθητές στον 
Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής 2018 

 

 - ∆ηλώσεις συµµετοχής έως 31 Ιανουαρίου 2018 στο www.wrohellas.gr 
 

 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017 
 

Ξεκίνησαν οι συµµετοχές για τον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής 2018, 
για µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου, που διοργανώνει για τέταρτη χρονιά ο Μη 
Κερδοσκοπικός Οργανισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, Επιστήµης και Τεχνολογίας WRO Hellas µε 
στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE. Μέσα από δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αυτή της 
εκπαιδευτικής ροµποτικής, η COSMOTE επενδύει στα παιδιά και την ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων.  
 
«Το µέλλον µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την τεχνολογία, και τα παιδιά είναι οι 
πρωταγωνιστές του. Μέσα από την τεχνολογία, οι νέοι µπορούν να ανακαλύψουν νέους δρόµους 
δηµιουργίας, νέους τρόπους συνεργασίας και επίτευξης συλλογικών στόχων. Με δράσεις που 
συµβάλλουν στη διάδοση της εκπαιδευτικής µεθόδου STEM (Science– Technology-Engineering–
Mathematics), όπως η εκπαιδευτική ροµποτική, η COSMOTE επενδύει στους νέους και στο 
µέλλον της χώρας µας. Όραµά µας είναι να φτιάξουµε έναν κόσµο καλύτερο για όλους, µέσα 
από την τεχνολογία», είπε ο κ. Κώστας Νεµπής, Chief Commercial Officer Οικιακών Πελατών 
Οµίλου ΟΤΕ 
 
Ο κ. Γιάννης Σοµαλακίδης, πρόεδρος του WRΟ Hellas, αναφέρει σχετικά µε τον Πανελλήνιο 
∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής: «Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι µαθητές στην Ελλάδα 
στρέφονται στην εκπαιδευτική ροµποτική. Μέσα από τη ροµποτική, µπορούν να κατανοήσουν σε 
βάθος τις βασικές αρχές των φυσικών επιστηµών, των µαθηµατικών, του προγραµµατισµού, και 
της οµαδικότητας. Καλώ όλους τους γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν µε την 
ροµποτική. Είναι το καλύτερο δώρο που µπορούν να τους κάνουν. Στόχος µας είναι όλα τα παιδιά 
της πατρίδας µας να ασχοληθούν µε την τεχνολογία, όπως συµβαίνει αντίστοιχα σε άλλες 
προηγµένες οικονοµικά και τεχνολογικά χώρες.» 
 
Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές από τις 13 περιφέρειες της χώρας, που θα συµµετάσχουν 
στον διαγωνισµό, καλούνται να προετοιµαστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε οι 
ροµποτικές κατασκευές τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παρακάτω θεµάτων: 
   
• Για µαθητές ∆ηµοτικού (8-12 ετών): «Εποικισµός του Άρη» & WeDo 2.0 Ποδόσφαιρο 
• Για µαθητές Γυµνασίου (13-15 ετών): «Βυζαντινή Αυτοκρατορία & Επικοινωνίες» 
• Για µαθητές Λυκείου (16-18 ετών): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Επιχειρηµατικότητα». 
 
Οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.wrohellas.gr µέχρι και τις 
31 Ιανουαρίου 2018. Μέχρι σήµερα περισσότερα από 5.000 παιδιά έχουν συµµετάσχει στους 
διαγωνισµούς ροµποτικής που υλοποιούνται µε στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE. 
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Η εκπαιδευτική µέθοδος STEM 
 
Η COSMOTE, εδώ και 4 χρόνια, ως στρατηγικός συνεργάτης του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού 
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, Επιστήµης και Τεχνολογίας, WRO Hellas, υλοποιεί ένα σύνολο δράσεων, 
µε σκοπό τη διάδοση της εκπαιδευτικής µεθόδου STEM (Science–Technology-
Engineering–Mathematics) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η εκπαιδευτική ροµποτική 
βασίζεται στην µέθοδο S.T.E.M, καθώς συνδυάζοντας την επιστήµη, τα µαθηµατικά, την 
µηχανική και την τεχνολογία για τη δηµιουργία µιας ροµποτικής κατασκευής, βοηθά τα παιδιά να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες, αλλά και να αναπτυχθεί η οµαδικότητα, η φαντασία και η 
δηµιουργικότητά τους.  
 
Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας της COSMOTE και του WRO Hellas, είναι 
ο ετήσιος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτικής για µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου 
και λυκείου, καθώς και τα εθνικά στάδια για την Ολυµπιάδα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, τα οποία 
διοργανώνει ο WRO Hellas τα τελευταία 10 χρόνια, αναδεικνύοντας τις ελληνικές οµάδες που 
συµµετέχουν κάθε χρόνο στην World Robot Olympiad™. Επιπλέον, η COSMOTE στηρίζει τη 
συµµετοχή ελληνικών οµάδων στην Ολυµπιάδα Ροµποτικής, καθώς επίσης έχει διαθέσει 
δωρεάν περισσότερα από 350 πακέτα εκπαιδευτικής ροµποτικής σε οµάδες µαθητών από 
όλη την Ελλάδα. 
 
Χορηγός επικοινωνίας του διαγωνισµού είναι η COSMOΤΕ TV. 
 
Προτεινόµενα tags: διαγωνισµος ροµποτικης, οτε, οµιλος οτε, cosmote, ροµποτικη, wro hellas, 
βιωσιµη αναπτυξη, stem 
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