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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λήξη Φάςησ Α’ του Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ “Τεχνητή Νοημοςφνη ςτην Εκπαίδευςη”. 

Παρουςίαςη των ζργων των μαθητών και τελετή βράβευςησ των νικητών,  

ςτισ 15 Μαΐου, ςτο Δημοτικό Αθλητικό Κζντρο Λευκόβρυςησ «Βαςίλησ Φλζγκασ». 

 
Με μεγάλθ ςυμμετοχι ζλθξε θ Φάςθ Α’ του Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ “Τεχνθτι Νοθμοςφνθ ςτθν 
Εκπαίδευςθ”, θ οποία αφοροφςε ςτθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό. 
Συγκεκριμζνα, τα ςτοιχεία ςυμμετοχισ ζχουν ωσ εξισ: 

• ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 24 
• ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 43 
• ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 28 
• ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 173 

 
Αναλυτικά τα ςτοιχεία ςυμμετοχϊν τισ Φάςθσ Α’ φαίνονται ςτο ςχετικό ενθμερωτικό γράφθμα. 
 
Η παρουςίαςθ των ζργων όλων των μαθητών που θα ςυμμετάςχουν και θ τελετή βράβευςησ των 
νικητών τοφ Διαγωνιςμοφ κα γίνει ςτισ 15 Μαΐου 2022, ςτο Δημοτικό Αθλητικό Κζντρο Λευκόβρυςησ 
«Βαςίλησ Φλζγκασ». Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ, ςτουσ κακθγθτζσ και ςτα ςχολεία τουσ κα 
απονεμθκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ, ενϊ ςτουσ νικθτζσ ςε κάκε κατθγορία (νθπιαγωγεία, δθμοτικά, 
γυμνάςια, λφκεια), ςτουσ κακθγθτζσ και ςτα ςχολεία τουσ κα απονεμθκοφν μετάλλια και ζπαινοι, αλλά 
και ζπακλα (κιτ ρομποτικισ, smart watches κλπ, ανάλογα με τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ).  
 
Η εκδήλωςη θα ανοίξει για το κοινό ςτισ 12:00. 
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Επιπλζον και ςτο πλαίςιο τησ εκςτρατείασ «Η Ευρώπη ςτην περιοχή μου», θ Γενική Διεφθυνςη 
Περιφερειακήσ και Αςτικήσ Πολιτικήσ (DG-REGIO) τισ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ κα διοργανϊςει ζνα road 
show, όπου ζνα ειδικά διαμορφωμζνο κινθτό περίπτερο κα τοποκετθκεί ςε κεντρικά ςθμεία ςτισ 4 
πρωτεφουςεσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ. Στο περίπτερο αυτό, μικροί και μεγάλοι κα 
μπορζςουν να ζρκουν ςε επαφι με τθν Τεχνθτι Νοθμοςφνθ και τον ψθφιακό κόςμο.  
 
Ο προγραμματιςμόσ των επιςκζψεων ςε κάκε πόλθ ζχει ωσ εξισ: 

• 15/5 Κοηάνθ, Ακλθτικό Κζντρο Λευκόβρυςθσ «Βαςίλθσ Φλζγκασ», ϊρεσ 12:00 – 18:00 
• 16/5 Γρεβενά, Κεντρικι Πλατεία Αιμιλιανοφ, ϊρεσ 14:00 -20:00 
• 17/5 Καςτοριά, Πάρκο Ολυμπιακισ Φλόγασ, ϊρεσ 14:00 -20:00 
• 18/5 Φλϊρινα, Νζο Δθμοτικό Πάρκο Φλϊρινασ, ϊρεσ 14:00 -20:00  

 
Υπενκυμίηεται ότι τον Μαθητικό Διαγωνιςμό με θζμα «Τεχνητή Νοημοςφνη ςτην Εκπαίδευςη» 
διοργανϊνουν θ Περιφζρεια Δυτικήσ Μακεδονίασ και η Ειδική Υπηρεςία Διαχείριςησ του 
Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Δυτικήσ Μακεδονίασ τοφ ΕΣΠΑ 2014-2020, ςε ςυνεργαςία με τθν 
Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ και 
με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ/Γενική Διεφθυνςη Περιφερειακήσ και Αςτικήσ Πολιτικήσ 
(DG-REGIO). 
 

Ο διαγωνιςμόσ εντάςςεται ςτισ δράςεισ Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ τοφ Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ 2014-2020, που χρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΤΠΑ) και Εθνικοφσ πόρουσ. Επιπλζον, αποτελεί μζροσ τισ πρωτοβουλίασ 
«Η ΕΕ ςτο ςχολείο μου», ςτο πλαίςιο τθσ εκςτρατείασ-ομπρζλασ «Η Ευρώπη ςτην περιοχή μου» που 
διοργανϊνεται από τθν Γενική Διεφθυνςη Περιφερειακήσ και Αςτικήσ Πολιτικήσ (DG-REGIO) τθσ 
Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. 
 
Ο διαγωνιςμόσ υλοποιείται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ τησ Δυτικήσ Μακεδονίασ, με ςκοπό να ανοίξουν οι πόρτεσ τισ Ψθφιακισ Εποχισ για τα 
παιδιά και τουσ νζουσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, μζςω και τθσ αξιοποίθςθσ του εξοπλιςμοφ που 
παρζλαβαν 451 ςχολικζσ μονάδεσ τισ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ 
“Προμήθεια και εγκατάςταςη εξοπλιςμοφ ΤΠΕ ςχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Μακεδονίασ”, το οποίο χρθματοδοτικθκε από 
πόρουσ τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ - ΕΤΠΑ) και τθσ Ελλάδασ, 
μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ τοφ ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και για ςυνεχι ενθμζρωςθ ςχετικά με τον Διαγωνιςμό, ακολουκιςτε τον 
ςφνδεςμο: https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/draseis/eu-in-my-region-2022  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εκςτρατεία-ομπρζλα «Η Ευρϊπθ ςτθν περιοχι μου» τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ και Αςτικισ Πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (DG-REGIO), 
ακολουκιςτε τον ςφνδεςμο:  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/  
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