
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαγωνιζμός ρομποηικής για δημοηικά WEDO, /ζσμμεηοτή  ζε κλήρωζη για δωρεάν κιη» 

 

O WRO Hellas ανακοινώνει την ζναρξη του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ Εκπαιδευτικήσ 
Ρομποτικήσ για μαθητζσ Δημοτικοφ, που διοργανώνει για 3η ςυνεχή χρονιά, με τρατηγικό 
υνεργάτη την COSMOTE. Ο διαγωνιςμόσ με θζμα «Οχήματα και μεταφορζσ του αφριο», 
απευθφνεται αποκλειςτικά ςε μαθητζσ/τριεσ Δημοτικοφ και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 
2017 
Παρακαλώ όςα από τα ςχολεία  επθυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό θα βροφν 
περιςςότερεσ πληροφορίεσ  ςτη διεφθυνςη: 
http://wrohellas.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%C

F%89%CF%83%CE%B7-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%C

E%BF%CF%8D-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/ 

 

Επίςησ θα διανεμηθοφν δωρεάν κιτ ςε ςχολεία που θα ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό. Σα 
ςχολεία που θα  να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό και παράλληλα επιθυμοφν να παραλάβουν  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
----- 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑ 

 
 

 
Ονοματεπώνυμο: ταφροσ Κωτςάκησ 
Ειδικότητα : χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ 
Περιοχή ευθφνησ: Αργολίδα, Αρκαδία & Κορινθία 
Σαχ. Δ/νςη       :  Ακαδημίασ 12 
  22100 - Σρίπολη 
Πληροφορίεσ :    
Σηλζφωνο       :  2710-233312 
FAX                    :  2710-230268 
E-mail             :  ssymvoyl@dide.ark.sch.gr 

 
 

ΣΡΙΠΟΛΗ, 31/10/2016 
Αρ. Πρωτ.: 699 

ΠΡΟ:  
Κ .κ. Διεσθσνηές ηων ζτολικών μονάδων και κ. 
εκπαιδεσηικούς  Α᾿/θμιας  Αργολίδας, μέζω ηης 
Δ.Π.Ε.  Αργολίδας 
 
Κ .κ. Διεσθσνηές ηων ζτολικών μονάδων και κ. 
εκπαιδεσηικούς  Α᾿/θμιας  Αρκαδίας, μέζω ηης  
Δ.Π.Ε.  Αρκαδίας 
 
Κ .κ. Διεσθσνηές ηων ζτολικών μονάδων και κ. 
εκπαιδεσηικούς  Α᾿/θμιας  Κορινθίας, μέζω ηης  
Δ.Π.Ε.  Κορινθίας 
 
Κ .κ. Διεσθσνηές ηων ζτολικών μονάδων και κ. 
εκπαιδεσηικούς  Α᾿/θμιας  Λακωνίας, μέζω ηης  
Δ.Π.Ε.  Λακωνίας 
 
Κ .κ. Διεσθσνηές ηων ζτολικών μονάδων και κ. 
εκπαιδεσηικούς  Α᾿/θμιας  Μεζζηνίας, μέζω ηης  
Δ.Π.Ε.  Μεζζηνίας 
 

KOIN: 
1. Τμήμα Επιζηημονικής και Παιδαγωγικής 

καθοδήγηζης Π.Ε. Πελοποννήζοσ 

2. Διεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Εκπ/ζης    Αργολίδας 

3. Διεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Εκπ/ζης    Αρκαδίας 
4. Διεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Εκπ/ζης    Κορινθίας 

5. Διεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Εκπ/ζης    Λακωνίας 
6. Διεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Εκπ/ζης    Μεζζηνίας 

 

  

 
 

http://wrohellas.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
http://wrohellas.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
http://wrohellas.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
http://wrohellas.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
http://wrohellas.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
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κάποιο  από τα δωρεάν κιτ, πρζπει να δηλώςουν ςυμμετοχή ςε  ανοικτή κλήρωςη, που θα 
πραγματοποιηθεί ςτο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2016, ςε τοποθεςία που θα 
ανακοινωθεί εγκαίρωσ, μετά τη ςυγκζντρωςη των δηλώςεων ςυμμετοχήσ ςτην κλήρωςη. Οι 
δηλώςεισ ςυμμετοχήσ, είναι απαντητικό e-mail με τη φράςη «Δηλώνω ςυμμετοχή «, εκ μζρουσ 
τησ διεφθυνςησ τησ ςχολικήσ μονάδασ με τα ςτοιχεία του διευθυντή και του ςχολείου,  που θα 
αποςταλεί    ςτο e-mail : stkotsakis@sch.gr, μζχρι την Παραςκευή 7/11/2016. 
 

Ο ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 
 
 
 

ΣΑΤΡΟ ΚΩΣΑΚΗ 
 


