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άββατο 14 Δεκεμβρίου 2019
Tο άββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, ςτο χϊρο του Πειραματικοφ Γυμναςίου του Πανεπιςτθμίου
Μακεδονίασ ςτθ Νεάπολθ Θεςςαλονίκθσ, κα πραγματοποιθκεί το 6ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ,
με τθν ζγκριςθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ των Πρότυπων και Πειραματικϊν χολείων του ΤΠΑΙΘ.Σο
Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ διοργανϊνεται για 6θχρονιά 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.
Μεηά από πέληε έηε επηηπρεκέλωλ δηνξγαλώζεωλ, ην 6ν 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 6νπΜαζεηηθνύ Φεζηηβάι Ρνκπνηηθήο.
ηελ ηειεηή έλαξμεο ζα απνιαύζεηε ζέαηξν ζθηώλ, κε ζέκα: «Ο Καξαγθηόδεο πάεη
ξνκπνηηθή….» από ηνλ καζεηή – θαξαγθηνδνπαίρηε, απόθνηην ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Κώζηα Ξεξαδάθε. Σν Δ.Δ.Δ.ΔΚ Κηιθίο ζα παξνπζηάζεη ην ρνξεπηηθό
δξώκελν ζε ξπζκό "ΟΜΑΛ" κε ζηίρνπο από ην κεηαθξαζκέλν ζηελ πνληηαθή δηάιεθην "Υξπζόκαιιν
Γέξαο" κε ηίηιν "Υξπζόκαιιν πνζη".
Σόςο το εκκεςιακό μζροσ, όςο και ςτο μζροσ των επιδείξεων κα πραγματοποιθκοφν το άββατο, 14
Δεκεμβρίου 2019, ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ του Πειραματικοφ
Γυμναςίου Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςτθ Νεάπολθ (περιοχι τρεμπενιϊτθ, π. Πολυκλαδικό). Εκτόσ από
Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο (Γενικό, Επαγγελματικό) και Ειδικό χολείο (ΕΕΕΕΚ Κιλκίσ), το ιδιαίτερο
χρϊμα ςτο 6ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ κα δϊςει το νθπιαγωγείο Νεοχωροφδασ,
προςεγγίηοντασ τον ςτόχο τθσ ςυνεκπαίδευςθσ και τονίηοντασ τον ανκρωποκεντρικό προςανατολιςμό
αυτισ τθσ διοργάνωςθσ.
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Οι αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ κάκε χρόνο αυξάνονται για αυτό τθρείται
ςειρά προτεραιότθτασ. το 6ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ ςυμμετζχουν 49 ομάδεσ από Δθμοτικά,
Γυμνάςια, Λφκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. από περιοχζσ όπωσ Δράμα, Βόλοσ, Προςοτςάνθ, Κρθνίδεσ, Πολφγυροσ
Χαλκιδικισ, Μουδανιά, ζρρεσ, Κιλκίσ, Σρίκαλα Ημακίασ, Αλεξάνδρεια, Άγιοσ Ακανάςιοσ, Λθτι,
Διαβατά, Θερμαϊκόσ, Καλαμαριά, Εφοςμοσ, ταυροφπολθ, Πολίχνθ, Διμοσ Θεςςαλονίκθσ, Ευκαρπία,
υκιζσ. Περίπου 300 μακθτζσ /ριεσ, 150 εκελοντζσ μακθτζσ /ριεσ, φοιτθτζσ /ριεσ, εκπαιδευτικοί από όλεσ
τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, ςυντονιςτζσ/ριεσ εκπαιδευτικοφ ζργου Κ. Μακεδονίασ.
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:























Ρομποτικό μπαςτοφνι που παρζχει αςφάλεια και διευκολφνει τθ ηωι μθ βλεπόντων παιδιϊν.
Σο ανκρωπόμορφο ρομπότ ΑΣΟΜ
φςτθμα προςταςίασ κζςεων ςτάκμευςθσ για ΑμεΑ.
Ζξυπνθ εςωτερικι ςόλα για ζλεγχο τθσ κατανομισ πίεςθσ.
Αυτόματθ αποκομιδι ςκουπιδιϊν, που απαλλάςςει τουσ ανκρϊπουσ από βαριζσ και ανκυγιεινζσ
εργαςίεσ που αναλαμβάνουν αυτόνομεσ ρομποτικζσ καταςκευζσ.
Ζξυπνο ςφςτθμα μζτρθςθσ ταχφτθτασ.
Ζξυπνο και ενεργειακά αυτόνομο νθςί, που κα λφνει κζματα ζλλειψθσ πόςιμου νεροφ, ενζργειασ
και διαχείριςθσ απορριμμάτων
Αυτόματοσ ζλεγχοσ ςυνκθκϊν φωτιςμοφ κερμοκθπίου, που αξιοποιεί τθν θλιακι ενζργεια για
τθν καλλιζργεια εποχικϊν φυτϊν, ανιχνεφει πυρκαγιζσ και ενεργοποιεί ςφςτθμα πυρόςβεςθσ
πυρκαγιάσ.
Ζξυπνο Νοςοκομείο: αςκενοφόρο με αιςκθτιρα κλιςθσ που κα λειτουργεί ωσ τθλεκοντρόλ,
αςανςζρ που ανεβάηει τουσ αςκενείσ ςτον 1ο όροφο (χειρουργείο, ελικοδρόμιο ςτθν ταράτςα
του ορόφου, παιδικι χαρά-αναψυκτιριο ςτο ιςόγειο και ραντάρ που εντοπίηει τα αςκενοφόρα
και ειδοποιεί αυτόματα τουσ γιατροφσ για τθν άφιξι τουσ.
Ρομποτικό ςφςτθμα ανίχνευςθσ – πυρόςβεςθσ: ανιχνεφει και εντοπίηει αυτόματα τθν πυρκαγιάσ
με αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ενεργοποιεί ζνα αυτόνομο ρομποτικό όχθμα που αποφεφγει
εμπόδια και ρίχνει πυροςβεςτικό υλικό.
Mr Bin: ζξυπνοι, ενεργειακά αυτόνομοι (με θλιακι ενζργεια) κάδοι, που μετροφν, καταγράφουν
αυτόματα τθ ςτάκμθ των ςκουπιδιϊν ςτο εςωτερικό τουσ και ειδοποιοφν τουσ εργαηόμενουσ του
Διμου ότι πρζπει να αδειάςει.
Αυτόματεσ κάλεσ για ΑΜΕΑ, που μετατρζπονται ςε ράμπα για να είναι ευκολότερθ θ άνοδοσ και
θ κάκοδοσ.
Ρομπότ ποδοςφαιριςτζσ, που ελζγχονται με χειριςτιριο, ζχουν ςφςτθμα υπολογιςμοφ ςκορ,
πίνακεσ, αποτελεςμάτων και διάταξθ τερμάτων.
Ρομποτικό χζρι που ανταποκρίνεται ςε χειραψία.
Χορωδία και χορευτικι επίδειξθ μικρορομπότ, που αναπαράγουν ιχουσ μουςικισ και χορεφουν!
Geoenergy: ζνασ ρομποτικόσ ανυψωτιρασ, που ςθκϊνει μπάλεσ ςταριϊν από το χωράφι, τισ
μεταφζρει ςε ζναν ζξυπνο ανεμόμυλο, ο οποίοσ ξεκινά τθ διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ του
ςταριοφ ςε αλεφρι.
Αυτόματθ μζτρθςθ των αντανακλαςτικϊν δφο παικτϊν με τθν αξιοποίθςθ τφπων τθσ φυςικισ για
τθν ταχφτθτα, τθν μζςθ ταχφτθτα, τθν επιτάχυνςθ και τθν επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ενόσ
αντικειμζνου.
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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
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 επινοθτικότθτά τουσ, αφοφ το κζμα και θ προετοιμαςία του γίνεται
εξολοκλιρου από τα παιδιά!
Με ιδιαίτερθ χαρά καλωςορίηουμε και φζτοσ τα παιδιά από το Νθπιαγωγείο Νεοχωροφδασ με τθ
δαςκάλα τουσ, που ζρχονται να μασ δείξουν πϊσ ο κάπτεν Σηιμ, θ Λάςι και τα κουτάβια τθσ ςϊηουν
«επιςτθμονικά»! 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».

ασ περιμζνουμε από τισ 10:00 π.μ. ζωσ τισ 1:30 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 1:30 μ.μ. (τελετι ζναρξθσ) για
να καμαρϊςουμε τα επιτεφγματα των παιδιϊν ςτθ ρομποτικι.
Περιςςότερεσ
(http://mfr.sch.gr/).
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