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Ο
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019) 

 Η 2η διακρατική συνάντηση που οργανώθηκε στο Πέραμα 
(Ελλάδα) εστίασε στην τρέχουσα υλοποίηση του project. Όλοι οι 
εταίροι συμμετείχαν στην επισκόπηση των μέχρι τότε 
δραστηριοτήτων καθώς και στον ορισμό των περαιτέρω εργασιών, 
όπως τις πρόσθετες μεταφράσεις, τη διαδικτυακή πλατφόρμα με τις 
λειτουργίες της (που παρουσιάστηκαν από τον Έλληνα εταίρο, 1ο 
Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος) και τον οδηγό Βέλτιστων 
Πρακτικών (που δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε από τον 
Ολλανδό εταίρο, Quarter Mediation). Οι συμμετέχοντες σχεδίασαν 
τις δραστηριότητες της επόμενης συνάντησης καθώς επίσης και τη 
μεθοδολογία του διαγωνισμού. Οι εταίροι που οργάνωσαν τις 
πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (multiplier events), παρουσίασαν 
τα αποτελέσματα και την ανατροφοδότηση που έλαβαν από τους 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση. 

Όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη θεωρητικό και πρακτικό 
μέρος της συνάντησης, το οποίο προσέφερε την ευκαιρία δοκιμής 
ασκήσεων ρομποτικής στην εκπαιδευτική πράξη. Ήταν αρκετά 
διασκεδαστικό ….και βεβαίως άψογα οργανωμένο! 
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

Boreal Innovation (Γαλλία) 
boreal-innovation.com  

 
 

 
 

Quarter Mediation (Ολλανδία) 
www.quartermediation.eu  

 

 
 

Asociatia de Studii Socio-Economice 
(Ρουμανία) 

asse.rotind.ro 

  
 

Colegiul National Fratii Buzesti 
(Ρουμανία) 
www.cnfb.ro   

 
 

1o Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος 
(Ελλάδα) 

1epal-peram.att.sch.gr  

 
 

Cookie Box (Ισπανία) 
cookiebox.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΣΥΑΝΤΗΣΗΣ 

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COVID-19 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020) 

Η προγραμματισμένη συνάντηση για την άνοιξη του 2020 έπρεπε 
να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση του Covid-19 κατά 
την οποία όλοι οι εταίροι ήταν περιορισμένοι εντός των εθνικών 
τους συνόρων. Συνεπώς, διοργανώθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης κατά 
την οποία ο κάθε εταίρος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει σχετικά 
με την τρέχουσα κατάσταση της χώρας του, τις  οδηγίες και τους 
κανονισμούς των επιμέρους κυβερνήσεων. Λόγω της επισφαλούς 
κατάστασης που δημιουργεί το ξέσπασμα του Covid-19 στην 
Ευρώπη, οι τελικές ημερομηνίες των πολλαπλασιαστικών 
εκδηλώσεων δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν, καθώς οι εταίροι 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, 
οι οποίες θα συμφωνούν με τους εθνικούς κανονισμούς.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η μεθοδολογία διαγωνισμού που δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε 
από τον Ολλανδό εταίρο Quarter Mediation εγγυάται έναν πλήρη 
οδηγό μεθόδων καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα 
δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν στην οργάνωση 
διαγωνισμών ρομποτικής σε προ-πανεπιστημιακό επίπεδο. Η 
μεθοδολογία αυτή στοχεύει στην προετοιμασία οργανισμών σε 
προ-πανεπιστημιακό επίπεδο να οργανώνουν τοπικές, εθνικές 
και/ή Ευρωπαϊκές ομάδες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σε διαθεματικό περιβάλλον. Το πλαίσιο σχεδιάστηκε με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, στις ιδιαίτερες ανάγκες των ινστιτούτων που 
διοργανώνουν διαγωνισμούς ρομποτικής. Πρόκειται για 
διαβαθμισμένες ασκήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες, οι οποίες 
εγγυώνται την πραγματική μεταφορά γνώσης μέσω βιωματικών 
δραστηριοτήτων, όπου όλες οι δεξιότητες χρειάζονται και οι 
ομάδες επωφελούνται από την ποικιλότητα και ετερογένεια. Όλες 
οι ασκήσεις του διαγωνισμού αυτού βασίζονται στα εκπαιδευτικά 
κιτ Lego Mindstorms/Education EV3. 
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