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Γνύξλεο, 20/02/2020 

Γεληίο Σύπος 

 
Σελ Κπξηαθή 23 Φεβξνπαξίνπ 2020 γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Δνςδπείο Κπήηηρ - CRETAquarium ν πξνθξηκαηηθόο δηαγσληζκόο ηνπ Πανελλήνιος διαγυνιζμού 

Δκπαιδεςηικήρ Ρομποηικήρ, Έπεςναρ και Καινοηομίαρ γηα παηδηά. ηνλ πξνθξηκαηηθό ηεο Κξήηεο 

ζα δηαγσληζηνύλ 18 νκάδεο από όιε ηελ Κξήηε θαη ζα ζρεδηάζνπλ κε ηελ νκάδα ηνπο ηηο πόιεηο ηνπ 

κέιινληνο, ζε κηα γηνξηή κάζεζεο θαη δηαζθέδαζεο. Ο θεηηλόο δηαγσληζκόο δηαζέηεη πξνθξηκαηηθνύο 

αγώλεο ζε Αθήνα, Βόλο, Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο & Ξάνθη. Από ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζπλνιηθά, ην 40% από θάζε πόιε ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κεγάιν ηειηθό ην Μάξηην 

ηνπ 2020 ζηε Θεζζαινλίθε.  

Ζ 21
ε
 ζεδόλ ηνπ FIRST LEGO League γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 2019 - 2020 ηειεί ππό 

ηελ αηγίδα ηεο Α.Δ. ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Κπξίνπ Πποκόπη Παςλόποςλος, έρεη ηίηιν 

«City Shaper» θαη πξνζθαιεί πεξηζζόηεξα από 300.000 παηδηά ζε όιν ηνλ θόζκν, λα ζρεδηάζνπλ κε 

ηελ νκάδα ηνπο ηηο πόιεηο ηνπ κέιινληνο. Σα παηδηά πξνβιεκαηίζηεθαλ, έκαζαλ, αιιά θαη βξήθαλ 

θαηλνηόκεο ιύζεηο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ βηώζηκεο, πξάζηλεο θαη θηιηθέο πξνο ηνλ άλζξσπν πόιεηο 

ζαλ επηζηήκνλεο θαη κεραληθνί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεδόλ, νη νκάδεο επέιεμαλ θαη έιπζαλ έλα 

πξαγκαηηθό πξόβιεκα ζην πιαίζην ηνπ Project. Έρηηζαλ, δνθίκαζαλ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ έλα 

απηόλνκν ξνκπόη, γηα λα ιύζνπλ έλα ζεη απνζηνιώλ ζην Robot Game. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία αιιά 

θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμύ ηνπο, αλαθάιπςαλ θαηλνύξγηα 

κνλνπάηηα έξεπλαο θαη ελζηεξλίζηεθαλ ηελ ηδέα ηεο επγελνύο άκηιιαο. 

Απνθιεηζηηθόο δηνξγαλσηήο γηα ηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ είλαη ην 

Φιλεκπαιδεςηικό Μη Κεπδοζκοπικό υμαηείο eduACT, ελώ ζηξαηεγηθόο ζπλεξγάηεο θαη 

ζπλδηνξγαλσηήο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ην Δνςδπείο Κπήηηρ - θalassoκosmos. Δπηπιένλ, θύξηνη 

ππνζηεξηρηέο είλαη ην Φπζηθό Μεηαιιηθό Νεξό ΓΗΟ, ην μελνδνρείν OLYMPIC ζηελ πόιε 

Ζξαθιείνπ, ε εηαηξεία εζηίαζεο θαη δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ SIGANOS executive food events, ε 

εηαηξία θπζηθώλ ρπκώλ ΒΗΟΥΤΜ, ηα αξηνπνηεία ΑΒΟΗΓΑΚΖ, ε εηαηξεία αλαςπθηηθώλ ΦΖΜΖ, 

ην Δζηηαηόξην ΥΑΣΕΖ, ηα ΚΣΔΛ Υαλίσλ-Ρεζύκλνπ, ην γξαθείν γεληθνύ ηνπξηζκνύ ΑΦΟΗ 

Υξπζνβέξγε, ε εηαηξεία επηγξαθώλ EUROSIGN, ε εηαηξεία AVANCE rent a car θαη ε Ο3 Out of 

Ordinary, επίζεκνο αληηπξόζσπνο LEGO Education ζηελ Διιάδα. 

 

Σέλορ, ηο Δνςδπείο Κπήηηρ ενημεπώνει όηι λόγυ ηυν αςξημένυν αναγκών ηηρ 

ζςγκεκπιμένηρ διοπγάνυζηρ αλλά και για ηην διεςκόλςνζη ηηρ ποπείαρ ηος διαγυνιζμού ο 

επιζκέτιμορ σώπορ ηος Δνςδπείος θα διαηασθεί ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηος διαγυνιζμού. Ωρ 

αποηέλεζμα αςηού η θέαζη ππορ ηιρ δεξαμενέρ θα είναι πεπιοπιζμένη ζηα ζημεία όπος θα 

διεξάγονηαι οι αγώνερ. 

Κςπιακή 23 Φεβποςαπίος 2020 

Δνςδπείο Κπήηηρ θalassoκosmos – ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

Σελεηή Έναπξηρ : 12:00 π.μ. 

Σελεηή Λήξηρ : 16:30 μ.μ. 

Δλεύθεπη  Δίζοδορ ζηοςρ σώποςρ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού 

 

 


