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2ο ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 

 

 
 
 
 
 
 

Διοργανωτζσ:  
Πειραματικό Γυμνάςιο Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ,  
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Κ. Μακεδονίασ,  
χολικοί φμβουλοι Περιφζρειασ Κ. Μακεδονίασ, 
Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Θεςςαλονίκθσ,  
Διμοσ Νεάπολθσ - υκεών 

 
ΡΟΚΗΥΞΗ 2ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΜΡΟΤΙΚΗΣ 

 

Σο Πειραματικό Γυμνάςιο Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ  
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, οι 

χολικοί φμβουλοι Περιφζρειασ Κ. Μακεδονίασ, θ  Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Θεςςαλονίκθσ και ο 
Διμοσ Νεάπολθσ - υκεών 

  
ςε ςυνεργαςία με 

τουσ κακθγθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ κφριο Βαςίλειο Δαγδιλζλθ και Νικόλαο Φαχαντίδθ 
 

διοργανϊνουν το 

2ο  ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ  
 

που κα διεξαχκεί 

 ςτισ 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015 
 
 

ςτο Πειραματικό Γυμνάςιο του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ (Περιοχι τρεμπενιώτθ, Νεάπολθ) & ςτθν 
Αίκουςα Σζχνθσ του Διμου Νεάπολθσ υκεών (Βενιηζλου 125, Νεάπολθ) 

 (ςχετικι άδεια ΤΠ.Π.Ε.Θ. 113113/Δ6/14-07-2015) 

 
Υπό τθν Αιγίδα τθσ  

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (ΤΠ.Π.Ε.Θ.) 
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Α. ςνοπηική πεπιγπαθή 
 
Το Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ (ΜΦΡ) αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ρειραματικοφ Γυμναςίου 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ με τθ ςυνεργαςία τθσ Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ 

Θεςςαλονίκθσ, τθσ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, τθσ ΔΕΡΡΣ, του Διμου 

Νεάπολθσ-Συκεϊν και Κακθγθτϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. Κφριοι παιδαγωγικοί ςτόχοι τθσ 

διοργάνωςθσ είναι θ ενκάρρυνςθ των μακθτϊν ςτθν εναςχόλθςθ με τθν καταςκευι και τον 

προγραμματιςμό αυτοςχζδιων ρομποτικϊν καταςκευϊν, ςτθν ομαδικι εργαςία, ςτθν ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν, τθν καινοτομία και τθν ευρεςιτεχνία. 

Σο 2ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρομποτικισ είναι πανελλινιο και ζχει τόςο διαγωνιςτικό όςο και 

εκκεςιακό χαρακτιρα (που επίςθσ περιλαμβάνει αξιολόγθςθ και βράβευςθ). Το αγωνιςτικό μζροσ κα 

διεξαχκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρειραματικοφ Γυμναςίου και Ρειραματικοφ ΓΕΛ του Ρανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ το Σάββατο 12/12/2015, ενϊ το εκκεςιακό μζροσ κα διεξαχκεί ςτθν Αίκουςα Τζχνθσ του 

Διμου Νεάπολθσ-Συκεϊν τθν Κυριακι 13/12/2015.  

 
Β. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 
 

Τόςο ςτο εκκεςιακό όςο και ςτο αγωνιςτικό μζροσ, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι μακθτζσ των 

ςχολείων: 

• Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (των τάξεων Δ’ - ΣΤϋ) και 

• Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

από όλθ τθν Ελλάδα, με ρομποτικζσ καταςκευζσ που οι ίδιοι κα ζχουν εκπονιςει. 

Κάκε ςχολείο μπορεί να ςυμμετζχει με το πολφ 3 ομάδεσ (2-4 ατόμων) ςτο αγωνιςτικό μζροσ και το 

πολφ 3 ομάδεσ (2-10 ατόμων) ςτο εκκεςιακό μζροσ. Ζνασ μακθτισ/τρια επιτρζπεται να ανικει 

ταυτόχρονα ςε μία αγωνιςτικι ομάδα και ςε δφο το πολφ εκκεςιακζσ ομάδεσ του ςχολείου.  

Η ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ ομποτικισ είναι 

δωρεάν, αλλά θ μετακίνθςθ από και προσ τουσ χϊρουσ του Φεςτιβάλ κα γίνει με δικζσ τουσ δαπάνεσ. 
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Γ. Πεπιγπαθή ηος αγωνιζηικού μέποςρ  
 
Το αγωνιςτικό μζροσ του Μακθτικοφ Φεςτιβάλ ομποτικισ ζχει κατθγορίεσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και 

Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΡΑΛ). Σε κάκε κατθγορία ςυμμετζχουν ομάδεσ 2-4 μακθτϊν από ζνα ςχολείο. Η κάκε 

ομάδα υποχρεοφται να ζχει μαηί τθσ το δικό τθσ laptop για προγραμματιςμό και το δικό τθσ 

ρομποτικό εξοπλιςμό, ο οποίοσ πρζπει να περιζχει ζναν επεξεργαςτι (π.χ. LEGO, ΑRDUINO ι 

οποιονδιποτε άλλο microcontroller). Οι ομάδεσ επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςουν ωσ καταςκευαςτικά 

υλικά οποιαδιποτε υλικά, αρκεί να είναι πλιρωσ αποςυναρμολογθμζνα πριν τθν ζναρξθ του 

διαγωνιςμοφ. Επίςθσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οποιαδιποτε ςυνδετικά υλικά, 

ςυμπεριλαμβανόμενων και κολλθτικϊν ταινιϊν, κόλλασ κλπ και εργαλεία όπωσ κολλθτιρι ι πιςτόλι 

ςιλικόνθσ. Για να επιτραπεί θ χριςθ εργαλείων από τουσ μακθτζσ κατά τθν ϊρα του διαγωνιςμοφ, 

απαιτοφνται υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από τουσ γονείσ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ότι αναλαμβάνουν 

τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ χριςθσ των εργαλείων από τουσ μακθτζσ.  

Ανάλογα με τον επεξεργαςτι που διακζτει, θ κάκε ομάδα κα πρζπει να ζχει μαηί τθσ ζναν ι 

περιςςότερουσ ςυμβατοφσ αιςκθτιρεσ αφισ, απόςταςθσ και χρϊματοσ/φωτόσ, κακϊσ και μοτζρ τθσ 

επιλογισ τθσ που να αναγνωρίηονται από το ςυγκεκριμζνο επεξεργαςτι. Επίςθσ οι ομάδεσ μποροφν 

να ζχουν μαηί τουσ οποιαδιποτε εφεδρικά εξαρτιματα (ςυμπεριλαμβανόμενων και επεξεργαςτϊν), 

αλλά ζνασ μόνο επεξεργαςτισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο ρομπότ τουσ. Ο αρικμόσ των 

αιςκθτιρων και των μοτζρ που μπορεί να περιζχει το ρομπότ, περιορίηεται μόνο από το τι 

υποςτθρίηει ο ςυγκεκριμζνοσ επεξεργαςτισ που επζλεξαν οι μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν.  

Το προγραμματιςτικό περιβάλλον με το οποίο κα προγραμματίςει θ κάκε ομάδα το ρομπότ τθσ είναι 

ελεφκερθσ επιλογισ τθσ ομάδασ αλλά πρζπει να δθλωκεί ςτθ φόρμα ςυμμετοχισ μαηί με το υλικό 

που κα χρθςιμοποιθκεί.  

Το κζμα του διαγωνιςμοφ δε κα είναι γνωςτό από πριν και γι αυτό το λόγο, δεν απαιτείται ιδιαίτερθ 

προετοιμαςία προκειμζνου να ςυμμετζχει μία μακθτικι ομάδα ςτο αγωνιςτικό μζροσ, αλλά είναι 

αρκετό να ζχει βαςικι γνϊςθ προγραμματιςμοφ και γνϊςθ των ρομποτικϊν εξαρτθμάτων που κα 

χρθςιμοποιιςει. Το προγραμματιςτικό περιβάλλον με το οποίο κα προγραμματίςει θ κάκε ομάδα το 

ρομπότ τθσ κα είναι ελεφκερθσ επιλογισ τθσ ομάδασ.  

Ρριν τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, θ κάκε ομάδα κα παρουςιάηεται ςτο χϊρο ςυναρμολόγθςθσ που 

κα τθσ δοκεί, ςτον οποίο κα υπάρχει ζνα πολφμπριηο για ενδεχόμενθ φόρτιςθ του laptop και του 
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ρομπότ. Η ομάδα είναι υποχρεωμζνθ να επιδείξει όλο τον εξοπλιςμό τθσ (και τον εφεδρικό) πλιρωσ 

αποςυναρμολογθμζνο ςτουσ κριτζσ για να τον ελζγξουν. 

Με τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, κα ανακοινωκοφν ςε όλεσ τισ ομάδεσ (ανεξαρτιτωσ βακμίδασ 

ςχολείου όπου ανικουν) τρεισ δοκιμαςίεσ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ και βακμολογικισ βαρφτθτασ 

και θ κάκε ομάδα (χωρίσ τθ βοικεια του υπεφκυνου εκπαιδευτικοφ) κα πρζπει να επιλζξει τθ 

δοκιμαςία ςτθν οποία κα διαγωνιςτεί, λαμβάνοντασ κυρίωσ υπόψθ τθν προθγοφμενθ εμπειρία τθσ 

ςτθ ρομποτικι. Ζτςι π.χ. μία ομάδα μακθτϊν Λυκείου με λίγθ εμπειρία ςτο αντικείμενο μπορεί να 

επιλζξει τθ δοκιμαςία μικρότερθσ δυςκολίασ με τθν οποία μπορεί να επιτφχει μικρότερο βακμολογικό 

ςκορ, ενϊ μία ζμπειρθ ομάδα μακθτϊν Γυμναςίου, ςτοχεφοντασ ςε υψθλότερθ τελικι βακμολογία, 

μπορεί να επιλζξει να φζρει ςε πζρασ μια δοκιμαςία μεγαλφτερθσ δυςκολίασ.  

Πλεσ οι ομάδεσ κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 4 ϊρεσ για να καταςκευάςουν και να προγραμματίςουν το 

ρομπότ τουσ πάνω ςε πίςτα προετοιμαςίασ που τουσ παρζχεται, ςφμφωνα με τθ δοκιμαςία που 

επζλεξαν. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ θ ομάδα αλλάξει γνϊμθ για τθν επιλογι τθσ 

δοκιμαςίασ, ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει δοκιμαςία εντόσ το πολφ 2 ωρϊν από τθν ζναρξθ του 

χρόνου προετοιμαςίασ τθσ. Μία ομάδα επιτρζπεται να αλλάξει δοκιμαςία το πολφ μία φορά.   

Κατά τθ διάρκεια των τεςςάρων ωρϊν προετοιμαςίασ κα μοιραςτοφν δωρεάν μικρογεφματα ςτισ 

ομάδεσ. 

Μετά το πζρασ των τεςςάρων ωρϊν και τθν παράδοςθ όλων των ρομπότ ςτουσ κριτζσ, γίνεται θ 

επίςθμθ ζναρξθ του διαγωνιςμοφ. Οι δφο αγωνιςτικοί γφροι διεξάγονται παρουςία τθσ κριτικισ 

επιτροπισ, των άλλων ομάδων, των υπεφκυνων εκπαιδευτικϊν και του κοινοφ. Οι ομάδεσ 

αγωνίηονται με ςειρά που ζχει κλθρωκεί και επιτυγχάνουν ζναν αρικμό πόντων ανάλογα με τθ 

βακμολογία του ςυγκεκριμζνου κζματοσ που ζχουν επιλζξει. Ρριν από κάκε αγωνιςτικό γφρο, θ κάκε 

ομάδα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ 5 λεπτά ςε πίςτα δοκιμισ που υπάρχει ςτο χϊρο των αγϊνων για μία 

τελικι δοκιμι, φόρτωςθ προγράμματοσ κλπ. Για τθν τελικι βακμολογία τθσ κάκε ομάδασ, λαμβάνεται 

υπόψθ θ καλφτερθ από τισ δφο επιδόςεισ του ρομπότ τθσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, προςμετράται 

και θ δεφτερθ επίδοςθ τθσ κάκε ομάδασ. Σε περίπτωςθ νζασ ιςοβακμίασ λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ 

εκτζλεςθσ τθσ καλφτερθσ επίδοςθσ και μόνο αν υπάρχει και εκεί ιςοβακμία, λαμβάνεται υπόψθ και ο 

χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ χειρότερθσ επίδοςθσ για τθν κάκε ομάδα. 
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Μετά το πζρασ και του δεφτερου αγωνιςτικοφ γφρου ανακθρφςςονται οι νικθτζσ του αγωνιςτικοφ 

μζρουσ. Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ και ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό κάκε ομάδασ 

απονζμονται βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ, ενϊ οι 3 ομάδεσ από κάκε κατθγορία (Δθμοτικό, Γυμνάςιο, 

Λφκειο) με τισ καλφτερεσ τελικζσ επιδόςεισ ςτο αγωνιςτικό μζροσ παίρνουν βραβείο και χρυςό, 

αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, ανεξάρτθτα από τθ δοκιμαςία που εκτζλεςαν. Τζλοσ, μετά από 

ςυνεδρίαςθ των κριτϊν, δίνονται επιπλζον Ζπαινοι Επιτυχίασ ςε όςεσ ομάδεσ επζδειξαν ιδιαίτερεσ 

ικανότθτεσ ςτο αγωνιςτικό μζροσ. Ζνα καινοφργιο ςτοιχείο του 2ου ΜΦ είναι το επιπλζον Βραβείο 

Ρρωτότυπθσ Καταςκευισ που απονζμεται ςε μία ι περιςςότερεσ καταςκευζσ του αγωνιςτικοφ 

μζρουσ. 

 
Γ. Πεπιγπαθή ηος εκθεζιακού μέποςρ  
 

Το εκκεςιακό μζροσ (με αξιολόγθςθ και βράβευςθ των καλφτερων εκκζςεων) του Μακθτικοφ 

Φεςτιβάλ ομποτικισ περιλαμβάνει τθν επίδειξθ ρομποτικϊν καταςκευϊν οποιουδιποτε είδουσ, που 

ζχουν καταςκευαςτεί αυτοςχζδια από μακθτικζσ ομάδεσ. Η κάκε μακθτικι ομάδα που ςυμμετζχει 

ςτθν ζκκεςθ μπορεί να αποτελείται από 2 ζωσ 10 άτομα. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των 

χρθςιμοποιοφμενων microcontrollers, αλλά όλθ θ καταςκευι κα πρζπει να μπορεί να ςτθκεί ςε 

εκκεςιακό πάγκο διαςτάςεων 1,20m x 1,20m. 

Η ζκκεςθ ρομποτικϊν καταςκευϊν κα λειτουργιςει τθν Κυριακι 13 Δεκεμβρίου 2015 ςτθν Αίκουςα 

Τζχνθσ του Διμου Νεάπολθσ-Συκεϊν και κα είναι ανοιχτι ςτο κοινό. Σε κάκε ομάδα κα παραςχεκεί 

ζνασ εκκεςιακόσ πάγκοσ, πολφπριηο και καρζκλεσ. Κακ’ όλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ, οι 

ομάδεσ κα πρζπει να ζχουν κάποιο μζλοσ τουσ παρόν ςτθν καταςκευι τουσ ϊςτε να τθν επιδεικνφει 

ςτο κοινό και να προςζχει για τθν αςφάλειά τθσ. Σφμφωνα με πρόγραμμα που κα ανακοινωκεί, κατά 

τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ, θ κριτικι επιτροπι κα περάςει από τον εκκεςιακό χϊρο τθσ κάκε ομάδασ 

και θ ομάδα κα κλθκεί να παρουςιάςει ςτουσ κριτζσ τθν καταςκευι τθσ και το πϊσ τθν ζφτιαξε εντόσ 

5 λεπτϊν, μόνο με προφορικι επίδειξθ και χωρίσ τθ βοικεια του υπεφκυνου εκπαιδευτικοφ ι 

θλεκτρονικϊν μζςων. Μετά το πζρασ του 5λεπτου, οι κριτζσ ζχουν δικαίωμα να κάνουν ερωτιςεισ ςε 

όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ, ϊςτε να διαπιςτϊςουν πϊσ εργάςτθκε το κάκε μζλοσ και αν θ ομάδα όντωσ 

ζφτιαξε μόνθ τθσ τθν καταςκευι. Η κάκε ζκκεςθ είναι απαραίτθτο να ςυνοδεφεται και από ζνα poster 

μεγζκουσ Α2 που να παρζχει πλθροφορίεσ για το κοινό. Συγκεκριμζνα ςτο poster κα περιγράφεται 
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ςυνοπτικά θ χριςθ και ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ ρομποτικισ καταςκευισ, ο ρομποτικόσ εξοπλιςμόσ 

που χρθςιμοποιικθκε και ςε ςυντομία ο προγραμματιςτικόσ κϊδικασ.  

Ειδικά φζτοσ, το εκκεςιακό μζροσ του ΜΦ αποκτά ευρωπαϊκι διάςταςθ, κακϊσ αναμζνεται να 

πάρουν μζροσ ς’ αυτό μζςω Skype και οι ομάδεσ ρομποτικισ των εταίρων του Ευρωπαϊκοφ 

Ρρογράμματοσ Erasmus+ , που υλοποιεί το Ρειραματικό Γυμνάςιο ΡΑΜΑΚ ωσ ςυντονιςτικόσ φορζασ, 

από τισ χϊρεσ: Ρολωνία, ουμανία, Τουρκία, Ιςπανία. Για να μποροφν να παρακολουκιςουν τισ 

παρουςιάςεισ των ελλθνικϊν εκκζςεων και οι ςυνεργαηόμενεσ ομάδεσ του εξωτερικοφ, όςεσ από τισ 

ελλθνικζσ ομάδεσ επικυμοφν, μποροφν να κάνουν μία ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ ζκκεςισ τουσ και ςτα 

αγγλικά. Η παρουςίαςθ αυτι κα μεταδοκεί μζςω live streaming ηωντανά ςτο διαδίκτυο. 

Οι κριτζσ των εκκζςεων ςυμπλθρϊνουν φφλλα αξιολόγθςθσ όπου αξιολογοφν τθν πρωτοτυπία τθσ 

καταςκευισ, τον αυτοςχεδιαςμό, τθν αποτελεςματικότθτα και τεχνολογικι αρτιότθτα τθσ 

καταςκευισ, το βακμό αυτενζργειασ τθσ ομάδασ και το βακμό ςτον οποίο απαςχολικθκαν όλα τα 

μζλθ τθσ ομάδασ. Στθν τελετι λιξθσ του Φεςτιβάλ, με βάςθ τθ βακμολογία που ζχει δοκεί από τουσ 

κριτζσ ςτα φφλλα αξιολόγθςθσ, απονζμονται τα Βραβεία Καλφτερθσ Ζκκεςθσ ςε κάκε μία από τισ 

κατθγορίεσ Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο, ενϊ επιπλζον απονζμονται ςε επιλεγμζνεσ εκκζςεισ τα 

παρακάτω βραβεία: 

1) Βραβείο πρωτότυπθσ ιδζασ 

2) Βραβείο αυτοςχεδιαςμοφ 

3) Βραβείο τεχνολογικισ αρτιότθτασ 

4) Βραβείο μακθτικισ αυτενζργειασ. 

 
Δ. Υποβολή δηλώζεων ζςμμεηοσήρ 
 
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ των μακθτικϊν ομάδων κα υποβάλλονται από τον/τθν υπεφκυνο/θ 

κακθγθτι/τρια  τθσ ομάδασ ςτισ φόρμεσ που υπάρχουν για το αγωνιςτικό και το εκκεςιακό μζροσ 

ςτθν ιςτοςελίδα του διαγωνιςμοφ: http://mfr.sch.gr. Ρρζπει να ςυμπλθρωκεί μία διλωςθ για κάκε 

ομάδα ςτο αγωνιςτικό μζροσ και μία διλωςθ για κάκε ζκκεςθ που υποβάλλεται. Για τισ εκκζςεισ, 

είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκεί και θ περιγραφι τθσ ζκκεςθσ (κείμενο μζχρι 200 λζξεισ, ςτο οποίο 

να περιγράφεται ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ και θ λειτουργία τθσ καταςκευισ) πάνω ςτθ 

φόρμα. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία για τισ δθλώςεισ ςυμμετοχισ ορίηεται θ 31/10/2015. 

http://mfr.sch.gr/
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η. Οπγανωηική Δπιηποπή 
 

Προεδρείο: 

 Σςελφζσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ ΔΕΠΠ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 Δανιθλίδθσ ίμοσ, Δήμαρχοσ Δήμου Νεάπολησ - υκεών  

 Ανανιάδθσ Παναγιώτθσ, Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Ματηιάρθσ  Παφλοσ, Διευθυντήσ Δ/νςησ Β/θμιασ Εκπ/ςησ Δ. Θεςςαλονίκησ 

 Μοφηουρα Ελζνθ, Διευθφντρια Πειραματικοφ Γυμναςίου Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Δαγδιλζλθσ Βαςίλειοσ, Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Εφόπουλοσ Βαςίλειοσ, χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Καλπίδθσ Ιωάννθσ, χολικόσ φμβουλοσ ΠΕ-12 Ηλεκτρολόγων Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 Κοτίνθ Ιςαβζλλα, χολική φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Μανουςαρίδθσ Ζαχαρίασ, χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Μαραγκουδάκθσ Νικθφόροσ, χολικόσ φμβουλοσ Μηχανολόγων Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Μαυρίδθσ Ιωάννθσ, Αναπλ. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Παπαδόπουλοσ Χριςτοσ, χολικόσ φμβουλοσ ΠΕ1210 Φυςικών – Ραδ/γων Κ. Μακεδονίασ 

 Σηελζπθ οφία, χολική φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Φαχαντίδθσ Νικόλαοσ, Επίκ. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 
 

υντονιςμόσ: 

 Χατηθφωτεινοφ Αικατερίνθ, εκπαιδευτικόσ ΠΕ19 ΠΓΠΜ 

 

Γραμματεία –Σεχνικι Τποςτιριξθ: 

 Ηλιάδθσ Κωνςταντίνοσ, εκπαιδευτικόσ ΠΕ19, Περιφ. Δ/νςη Εκπ/ςησ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Καϊμαςίδθσ Θεοδόςιοσ, εκπαιδευτικόσ ΠΕ12 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολησ  

 Κουκουρίκου τυλιανι, εκπαιδευτικόσ ΠΕ19 ΠΓΠΜ  

 Μαυρογεωργιάδθσ Ευκφμιοσ, εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 ΠΓΠΜ 
 

Μζλθ: 

 Βουλγαρίδθσ Μιχάλθσ, Εντεταλμζνοσ Παιδείασ και Πρόεδροσ του Δημοτικοφ υμβουλίου Δήμου 
Νεάπολησ – υκεών 

 Γακοποφλου Κωνςταντίνα, εκπαιδευτικόσ ΠΕ02 ΠΓΠΜ  

 Κωφίδθσ Νικόλαοσ, Δ/ντήσ 1ου ΕΚ Νεάπολησ 

 Μάγκοσ Ακανάςιοσ, εκπαιδευτικόσ ΠΕ03 ΠΓΠΜ 
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 Μαχαιρίδου Μαρία, εκπαιδευτικόσ ΠΕ11 ΠΓΠΜ 

 Μθτςζλθ Όλγα, εκπαιδευτικόσ ΠΕ08 ΠΓΠΜ 

 Παπαγιάννθ Ευρυδίκθ, εκπαιδευτικόσ ΠΕ05 ΠΓΠΜ 

 Χατηθγιώςθ Μαρία, εκπαιδευτικόσ ΠΕ07 ΠΓΠΜ 
 

Δθμιουργία – ςυντιρθςθ ιςτοτόπου: 

 Μαυρογεωργιάδθσ Ευκφμιοσ, εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 ΠΓΠΜ 

 
Ε. Δπιζηημονική Δπιηποπή 

 Δαγδιλζλθσ Βαςίλειοσ, Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Δθμθτριάδθσ ταφροσ, Αναπλ. Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 

 Εφόπουλοσ Βαςίλειοσ, χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Καλπίδθσ Ιωάννθσ, χολικόσ φμβουλοσ ΠΕ-12 Ηλεκτρολόγων Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 Κοτίνθ Ιςαβζλλα, χολική φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Μανουςαρίδθσ Ζαχαρίασ, χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Μαραγκουδάκθσ Νικθφόροσ, χολικόσ φμβουλοσ Μηχανολόγων Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Μαυρίδθσ Ιωάννθσ, Αναπλ. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Παπαδόπουλοσ Χριςτοσ, χολικόσ φμβουλοσ ΠΕ1210 Φυςικών – Ραδ/γων Κ. Μακεδονίασ 

 ατρατηζμθ Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Σηελζπθ οφία, χολική φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Φαχαντίδθσ Νικόλαοσ, Επίκ. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Χατηθφωτεινοφ Αικατερίνθ,  Επιμορφώτρια Καθηγητών Πληροφορικήσ Β’ Επιπζδου  

 
Ζ. Κπιηική Δπιηποπή 

 Δθμθτριάδθσ ταφροσ, Αναπλ. Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 

 Εφόπουλοσ Βαςίλειοσ, χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Καλπίδθσ Ιωάννθσ, χολικόσ φμβουλοσ ΠΕ-12 Ηλεκτρολόγων Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 Κοτίνθ Ιςαβζλλα, χολική φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Κωφίδθσ Νικόλαοσ, Δ/ντήσ 1ου ΕΚ Νεάπολησ 

 Μανουςαρίδθσ Ζαχαρίασ, χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Μαραγκουδάκθσ Νικθφόροσ, χολικόσ φμβουλοσ Μηχανολόγων Κεντρικήσ Μακεδονίασ 
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 Μαυρίδθσ Ιωάννθσ, Αναπλ. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Παπαδόπουλοσ Χριςτοσ, χολικόσ φμβουλοσ ΠΕ1210 Φυςικών – Ραδ/γων Κ. Μακεδονίασ 

 ατρατηζμθ Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 Σηελζπθ οφία, χολική φμβουλοσ Πληροφορικήσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 Φαχαντίδθσ Νικόλαοσ, Αναπλ. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 Χατηθφωτεινοφ Αικατερίνθ,  Επιμορφώτρια Καθηγητών Πληροφορικήσ Β’ Επιπζδου 

 Ακαναςιάδθσ Ιωάννθσ, Φοιτητήσ Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. 

 Αταλόγλου Βαςίλειοσ, Φοιτητήσ Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. 

 Θεοδοςιάδθσ Παφλοσ, Μαθητήσ Β’ Λυκείου ΠΛΠΜ 

 Χατηαράκθσ Νικόλαοσ, Φοιτητήσ Σμήματοσ Φυςικήσ Α.Π.Θ.  

 

Θ. Μαθηηική Ομάδα Υποζηήπιξηρ ηος ΜΦΡ 

Η μακθτικι ομάδα υποςτιριξθσ του ΜΦ αποτελείται από μακθτζσ του Ρειραματικοφ Λυκείου του 

Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ οι οποίοι ζχουν παρακολουκιςει επί ςειρά ετϊν τον Πμιλο 

Εκπαιδευτικισ ομποτικισ του ΡΓΡΜ και οι οποίοι κατά περίπτωςθ αναλαμβάνουν ρόλουσ 

επιτιρθςθσ, διαιτθςίασ και κρίςθσ εκκζςεων. Επικεφαλισ τθσ μακθτικισ ομάδασ υποςτιριξθσ: 

Θεοδοςιάδθσ Παφλοσ, Μακθτισ Β’ Λυκείου ΡΛΡΜ.  

 
 

Η. Δπικοινωνία 
 
Επίςθμοσ Δικτυακόσ Τόποσ του ΜΦ:  http://mfr.sch.gr/ 

e-mail επικοινωνίασ:  mfr@sch.gr 

τθλ/fax: 2310-587282 
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