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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Δήμος Εορδαίας βράβευσε τους μαθητές που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό 

ρομποτικής με θέμα «Προγραμματισμός στο σπίτι-Programming@home» 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο μαθητικός διαγωνισμός Ρομποτικής με θέμα: "Προγραμματισμός 

στο σπίτι-Programming@home", που υλοποιήθηκε στο Δήμο Εορδαίας με πρωτοβουλία της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο διαγωνισμός παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων προγραμματισμού έξυπνων 

συσκευών ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της υπολογιστικής και αλγοριθμικής σκέψης, μέσω της βιωματικής 

μάθησης και του προγραμματισμού εξ αποστάσεως. 

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράμματος η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εθελοντισμού και 

Κοινωνικής Μέριμνας Ρούλα Σεβαστού επισκέφθηκε τις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας, 

μαθητές των οποίων συμμετείχαν στο διαγωνισμό, με σκοπό τη βράβευσή τους (σε κάθε μαθητή 

ένα Βιβλίο - Kit που περιλαμβάνει το Raspberry Pi Zero W στα αγγλικά και εξοπλισμό 

ρομποτικής) και την απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής τους. 

Η κυρία Σεβαστού σημείωσε ότι :  «Πρόκειται για τη δημιουργία ενός πόλου καινοτομίας στο Δήμο 

μας. Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών επιστημών και κυρίως της 

πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. Χαιρόμαστε που δώσαμε τη δυνατότητα 
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στους μαθητές σε μία δύσκολη περίοδο να ασχοληθούν δημιουργικά χρησιμοποιώντας τη 

φαντασία τους και τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις δεξιότητές 

τους». 

 

Ο Δήμος Εορδαίας συγχαίρει θερμά τους μαθητές: 

 

1) Βογιατζής Κωνσταντίνος - Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας. 

2) Καλαμήτσος Αναστάσιος - 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. 

3) Κάτσιος Απόστολος - 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. 

4) Κοντέος Στέργιος - 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. 

5) Λευκόπουλος Μιλτιάδης - 1ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας. 

 

Ευχές για καλή πρόοδο και στα πρόσωπά τους να δούμε τους αυριανούς επιστήμονες στους 

τομείς της πληροφορικής, της ρομποτικής και της τεχνολογίας γενικότερα. 

 


