Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ W.R.O™

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή του 4 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής W.R.O™ Hellas. Διοργανώνεται από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής &
Επιστήμης WROHellas™, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π.),
τη Διερευνητική Μάθηση Α.Ε., την I.E.E.E. Greek section (student branch), και τον W.R.O. (World Robot Olympiad)
Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό αφίσας για τις ανάγκες επικοινωνίας
του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής W.R.O™





Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού Δευτέρα 30/1/2012
Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού Σάββατο 3/3/2012
Υποβολή προτάσεων στο info@WROHellas.gr
Υποχρεωτικό περιεχόμενο φωτογραφίες με Lego Mindstorms και λογότυπο WROHellas

Οι αφίσες θα κριθούν από επιτροπή η οποία θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο www.WROHellas.gr
Ο νικητής θα λάβει δώρο ένα πακέτο Lego Mindstorms NXT. Το δώρο είναι προσφορά της Διερευνητικής
Μάθησης ΑΕ αποκλειστικού συνεργάτη της εταιρείας Lego Education. Πληροφορίες www.why.gr.
Σας καλούμε να παροτρύνετε τους μαθητές σας να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αφίσας, διαδώστε το
προσκαλέστε τους συναδέλφους σας να συμμετάσχουν, να αναρτήσουν την αφίσα σε κάθε σχολείο.
Ο στόχος του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι να συμμετάσχουν 100 ομάδες από όλη
την Ελλάδα έτσι ώστε στην ερχόμενη Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
W.R.O™
να μπορούν να
διαγωνιστούν από τη χώρα μας 8 ομάδες
Χρονικά σημεία συνάντησης:



Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής W.R.O™ Hellas
9-11 Νοεμβρίου 2012
9η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής W.R.O™ Μαλαισία
Ανακοινώσεις για το διαγωνισμό από τους δικτυακούς τόπους:
1. WRO HELLAS WWW.WROHELLAS.GR
Ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Φιλοξενείται υλικό από
παλαιότερους διαγωνισμούς ρομποτικής.
2.
Στο Facebook.com αναζήτηση WRO Hellas Edu Robotics
3. WRO ONLINE COMMUNITY (Σελίδα κοινωνικής δικτύωσης) WWW.WROHELLAS.NING.COM
Δικτυακή κοινότητα ατόμων, με ενδιαφέρον την ρομποτική και την τεχνολογία. Μέλη της είναι :
καθηγητές, φοιτητές, μαθητές κ.α. Καλούνται τα μέλη και οι εθελοντές πυρήνες να κοινοποιήσουν την
αναγγελία του διαγωνισμού σε φίλους συμμαθητές συνάδελφους καθηγητές και όπου αλλού νομίζουν
4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ WWW.WHY.GR
5. ΠΕΚΑΠ http://www.pekap.gr

Με εκτίμηση

Σομαλακίδης Ιωάννης
Πρόεδρος WROHellas
Γεωργίου Βλάχου 13, Τηλ : 210 6779800 Fax 210 6779803
www.WROHELLAS.gr E-Mail: info@wrohellas.gr

Προδιαγραφές – όροι του διαγωνισμού Αφίσας

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί και μαθητές των Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων
(Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ)
2. Η αφίσα πρέπει να είναι έγχρωμη, διαστάσεων Α3 (29,7εκ. πλάτος x 42εκ. ύψος).
3. Η κάθε αφίσα πρέπει να υποβληθεί σε ψηφιακή μορφή (CD), σε ποιότητα που να παρέχει τη δυνατότητα
εκτύπωσής της σε μέγεθος Α3.
4. Το λογότυπο της WROHellas θα πρέπει να είναι μέρος της αφίσας και εμφανές πάνω σε αυτήν.
5. Οι φωτογραφίες Lego Mindstorms στη δ/νση:
Στο Facebook.com αναζήτηση WRO Hellas Edu Robotics
6. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν μόνο μία πρόταση.
7. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τα έργα τους με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας τους, ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο, Email (ή το όνομα και το τηλέφωνο εκπρόσωπου τους σε περίπτωση μαθητή, το σχολείο
και την τάξη τους).
8. Τα έργα θα αξιολογηθούν από τριμελή κριτική επιτροπή.
9. Οι δημιουργοί, με την υποβολή των έργων τους, αυτομάτως αποποιούνται των πνευματικών τους δικαιωμάτων
και τα έργα θα αποτελούν ιδιοκτησία της WROHellas η οποία προκηρύσσει το Διαγωνισμό.
10. Ο 1ος νικητής υποχρεούται να ολοκληρώσει την τελική έκδοση της αφίσας με κείμενο και πιθανές άλλες
τροποποιήσεις επί της αφίσας.
11. Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2012 ή σε περίπτωση που θα σταλούν
ταχυδρομικά θα πρέπει να έχουν ταχυδρομική σφραγίδα (όχι μεταγενέστερη). Τα έργα θα πρέπει να
παραδίδονται ή να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση μαζί με την αίτηση που ακολουθεί:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Γεωργίου Βλάχου 13
11525 Αθήνα
«Για τον Διαγωνισμό Αφίσας WROHellas»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής και να τη στείλετε μαζί με το CD.
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………….
Σχολείο.......................................................................................................
Διεύθυνση Κατοικίας
Οδός...............................Αριθμός..........................ΤΚ...................................
Περιοχή...........................Νομός...................................................................
Τηλέφωνο Σταθερό....................................Κινητό.......................................................
E-mail.........................................................................................................
Ειδικότητα: ................................................................................

Ενδιαφέρομαι για συμμετοχή στον διαγωνισμό για την αφίσα του WROHellas.
Αποποιούμαι κάθε πνευματικού δικαιώματος επί του υποβληθέντος έργου και δεν απαιτώ την επιστροφή του στην
κατοχή μου.
Υπογραφή

Γεωργίου Βλάχου 13, Τηλ : 210 6779800 Fax 210 6779803
www.WROHELLAS.gr E-Mail: info@wrohellas.gr

