
 

 

Θέμα: Έκθεση με Ρομποτικές Κατασκευές Ατόμων με Αναπηρίες 

Μέσα στα πλαίσια του ROBOTEX CYPRUS18 (www.robotex.org.cy) που θα πραγματοποιηθεί στις 23 

και 24 Ιουνίου 2018 στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Οργανωτική Επιτροπή 

θέλοντας να δώσει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, 

αποφάσισε όπως καλέσει τα άτομα με αναπηρίες να επιδείξουν τις ρομποτικές κατασκευές τους.  

Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες σε ειδικά σχολεία (π.χ Σχολή 

Τυφλών, Σχολή Κωφών κ.λπ), ιδρύματα που φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες 

(π.χ  Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου κλπ) και άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς και 

εκπαιδευτικά κέντρα που εκπαιδεύουν άτομα με αναπηρίες να ενθραρρύνουν τους μαθητές τους 

να  δημιουργήσουν ρομποτικές κατασκευές.  

Η ρομποτική κατασκευή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε θέμα και για την υλοποίηση της μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πλατφόρμα (π.χ Engino, Lego, Edison κ.λπ). Πέραν από τα υλικά που 

έρχονται με την κάθε πλατφόρμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά όπως πλαστικό, 

χαρτί, ξύλο, πλαστεσίνη κ.λπ.  

Σημειώνεται ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ξεχωριστή εκδήλωση και δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε 

τρόπο με το διαγωνισμό ENGINO MINI & LEGO WEDO που επίσης οργανώνεται στα πλαίσια του 

ROBOTEX CYPRUS18 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων και δεν υπάρχει 

οποιοδήποτε κόστος για συμμετοχή στην έκθεση. Ο μόνος περιορισμός αφορά στο μέγεθος της 

κατασκευής η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά το 1μ Χ 1μ.  

Η Οργανωτική Επιτροπή θα διαθέσει ειδικό χώρο στα πλαίσια της διοργάνωσης για επίδειξη και 

παρουσίαση των ρομποτικών κατασκευών ενώ θα δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες και τους 

άλλους συμμετέχοντες στη διοργάνωση να θαυμάσουν τις κατασκευές των ατόμων με αναπηρίες. 

Η ακριβής ώρα πραγματοποίησης της έκθεσης θα ανακοινωθεί με το υπόλοιπο πρόγραμμα της 

διοργάνωσης μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών για συμμετοχή (23 Μαίου 2018).   

Για περισσότερες πληροφορίες ή και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 

επικοινωνούν με την κα. Χριστίνα Παπαμιλτιάδου, Συντονίστρια του CYPRUS ROBOTEX18, στο 

τηλέφωνο 22460680 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου c_papamiltiadou@ccs.org.cy . 
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