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ERASMUS+. KA2
Στρατηγική Σύμπραξη στη
Σχολική Εκπαίδευση

Τοπικό επίπεδο:

Συνεργασία για την καινοτομία
και την ανταλλαγή Καλών
Πρακτικών

Η βιωσιμότητα σε τοπικό επίπεδο επιτυγχάνεται με τη συνέχιση
των πρωτοβουλιών του project στις τοπικές κοινότητες των εταίρων
του Project καθώς επίσης και με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτών
ώστε να διατηρήσουν αλλά και προχωρήσουν έτι περεταίρω την
έμπνευση και τις καλές πρακτικές του Project.

ROBOGENIUS

Επιπλέον, καθώς ο ιστότοπος του project θα διατηρηθεί για
τουλάχιστον 3 χρόνια μετά το πέρας του, όσοι χρειάζονται την
χρήση των συμπερασμάτων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της
εκπόνησης του, θα μπορούν να τα βρίσκουν στον ιστότοπο αυτό.

ROBOtics Learning for
empowering the new
GENerations of EU
Innovators
2018-1-FR01-KA201-047798

Ευρωπαϊκό επίπεδο:
Η βιωσιμότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετίζεται με την περαιτέρω
χρήση των αποτελεσμάτων του Project όχι μόνο από τους εταίρους
του και τις χώρες αυτών, αλλά και από οργανισμούς άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, μέλη των επαγγελματικών δικτύων των
εταίρων. Υπό αυτήν την έννοια, η ύπαρξη της πλατφόρμας του
Project http://robogenius.mysch.gr προσφέρει προστιθέμενη αξία
στα αποτελέσματά του σχεδίου, καθώς αυτά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
ως
πολύτιμη
βάση
δεδομένων
από
ενδιαφερόμενους φορείς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που
επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες ρομποτικής.

Ιστοσελίδα
προγράμματος
robogenius.mysch.gr

Link to the Facebook page
Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση)
δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

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

Καθώς οι εταίροι του project θεωρούν σημαντικό η αποκτηθείσα
εμπειρία να μοιραστεί και διαχυθεί στα δίκτυά τους, σε ινστιτούτα
εκπαίδευσης και σε φορείς σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, τα
συμπεράσματα του project δεν θα περιοριστούν στην ομάδα του
ROBOGENIUS. Από αυτήν την άποψη, αναμένεται πως τα
αποτελέσματα του project θα μεταφερθούν σε κάθε εκπαιδευτικό
περιβάλλον μέσω δραστηριοτήτων διάχυσης. Συνεπώς, οι
οργανισμοί στο δίκτυο εταίρων του project και/ή στο πεδίο
ενδιαφέροντος τους, καθώς και οργανισμοί σε ευρύτερο επίπεδο,
θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα παραγόμενα
αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο, θα προκύψει παρόμοιος
αντίκτυπος σε οργανισμούς εκτός εκείνων που άμεσα εμπλέκονται
στο project, άρα και επέκταση των αποτελεσμάτων του project.
Ο αντίκτυπος του project ευθέως συνδέεται με τα πνευματικά
προϊόντα αυτού, όπως την διαδικτυακή πλατφόρμα ROBOGENIUS
με διάφορες διαδραστικές λειτουργίες, το εκπαιδευτικό κουτί
(training kit) ROBOGENIUS, τον οδηγό καλών πρακτικών
ROBOGENIUS και την μεθοδολογία διαγωνισμού ROBOGENIUS,
τα οποία αναμένεται να εμπνεύσουν ένα ευρύ κοινό σχετικό με την
εκπαίδευση καθώς και να εγείρουν το ενδιαφέρον σε
επαγγελματίες που εργάζονται στην εκπαιδευτική ρομποτική.
Επιπλέον το ebook ROBOGENIUS θα έχει μεγάλη επιρροή σε
εκπαιδευτές που είναι πρόθυμοι να προωθήσουν και να
αναπτύξουν στέρεα δίκτυα εφαρμογής αυτού του είδους μάθησης
στις κοινότητες τους.

Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση)
δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

