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Σύντομη κατάρτιση στην Ισπανία 

 
• Διαδικτυακή πλατφόρμα με ποικίλες διαδραστικές

λειτουργίες
• Training kit (Φάκελλος δραστηριοτήτων)
• Οδηγός καλών πρακτικών
• Μεθοδολογία διαγωνισμών
• Ηλεκτρονικό βιβλίο (eBook) "Learning by empowering the 

new generations of innovators"
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Στόχοι 

The spec if ic objectives of the projec t ROBOGENIUS 

are: 

Εισαγωγή 

The projec t ROBOGENIUS addresses both students 

at pre-university education level (general education 

and VET) and teachers involved in the educationa l 

As one of the main problems of the formal education is 

the high genera lisation of the educational process, the 

main issue is to make students able to have a f lexible 

thinking and to raise awa reness of the necessity of 

skipping the irrelevant hypotheses a nd/or the ones not 

va lidated by the real life exper ience in favour of the rel- 

evant and via ble hypotheses 

• to explore the innovative approach of the learning 

pathways through interdisc iplinary education a nd play, 

by using the new technologies and Lego education for 

interdisc iplinary teaching by the develo pment of ro- 

botics activities a nd related wo rkshops w ith the target 

groups of the partners involved in the consortium a nd 

process w ith the mentioned students. The fast develo pment of the technology, as wel l as the 
perpetua l changes of the natura l a nd socia l environ- 

Through its transnationa l aspect, the projec t 

generates added va lue for each of the partners 

involved in the consortium, facilitating in this way not 

only the developm ent of innovation at the European 

level, but also the exchange of exper ience in 

adapting the projec t outcomes to different 

local/regional/ national contexts. 

ments, dema nd the education pathway sta rts at a 

younger age fo r allow ing the long- lasting adaptability 

of the people menta lities to the technologica l changes. 

• to generate referentia l and inspiring resu lts fo r the 

schools interested to include robotics and lea rning by 

play in their curriculum; to insure a long-term susta in- 

able impact to the partners involved in the consortium; 

• to create a platform for an international forum of ro-

botics, seen as a "nursery" for the educational centers

embracing the interdisciplinary approach through play 

and by using the hi-tech means and Lego Educational. 

Το πρόγραμμα Robogenius απευθύνεται σε μαθητές είτε 
γενικού είτε επαγγελματικού Λυκείου και σε καθηγητές που 
ασχολούνται με τη ρομποτική στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  
Λόγω της συνεργασίας φορέων και σχολείων από διάφορες 
χώρες,  το σχέδιο αυτό έχει προστιθέμενη αξία για καθέναν 
από τους εταίρους που συμμετέχουν στη σύμπραξη. 
 Γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται όχι μόνο η ανάπτυξη 
της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και η ανταλλαγή 
εμπειριών από την προσαρμογή των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος σε διαφορετικά τοπικά/περιφερειακά/εθνικά 
περιβάλλοντα. 
 

• να παραγάγει  ελκυστικά αποτελέσματα, ώστε τα σχολεία
να εντάξουν τη ρομποτική και τη μέθοδο “Learning by 
play” στο πρόγραμμα σπουδών τους. Να εξασφαλίσει
μακροπρόθεσμα βιώσιμο αντίκτυπο στους εταίρους της 
σύμπραξης. 

• Να δημιουργήσει μία online πλατφόρμα σχετική με τη
ρομποτική, η οποία θα λειτουργήσει ως βοήθημα για τα
κέντρα εκπαίδευσης που θα εντάξουν στη διαθεματική 
προσέγγιση το παιχνίδι με τη χρήση νέων τεχνολογιών και
Lego εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος ROBOGENIUS  είναι: 
• να ερευνήσει καινοτόμες προσεγγίσεις μαθησιακής

διαδικασίας μέσα από τη διαθεματικότητα στην
εκπαίδευση , ειδικότερα χρησιμοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες και τα Lego εκπαιδευτικά παιχνίδια σε 
διαθεματικό διδακτικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία 
δραστηριοτήτων ρομποτικής και σχετικών workshops για 
τις ομάδες-στόχους των εταίρων στην σύμπραξη 

• να εντοπίσει τα κυριότερα εμπόδια σε 
ευρωπαϊκό/περιφερειακό/εθνικό/τοπικό επίπεδο κατά την
εφαρμογή της νέας μαθησιακής διαδικασίας στα 
διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα των σχολείων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα   

Επειδή ένα από τα κυριότερα προβλήματα της τυπικής 

εκπαίδευσης είναι η υψηλή θεωρητικοποίηση , το κύριο 

ζητούμενο είναι να καταστήσουμε τους μαθητές ικανούς να 

έχουν έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης και να διαχωρίζουν τις 

μη ρεαλιστικές υποθέσεις εργασίας  ή/και αυτές που δεν 

επιβεβαιώνονται από την πραγματική ζωή από τις 

ρεαλιστικές και εφικτές. 

Επίσης η γοργή ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και οι 
συνεχείς αλλαγές του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος απαιτούν την έναρξη της μαθησιακής 
διαδικασίας σε νεαρότερες ηλικίες, ώστε να αποκτήσουν 
τα άτομα προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές αλλαγές 
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