
 

 
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. 
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 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 
ΤΟ PROJECT ROBOGENIUS ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 

Το σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης Robogenius, μετά από δύο 
χρόνια συνεργασίας και ανταλλαγής, ολοκληρώνεται τον 
Σεπτέμβριο του 2020!  

Τον Αύγουστο εκδόθηκε το παραδοτέο του διετούς σχεδίου και το 
απαύγασμα των προσπαθειών μας: Το Robogenius E-book. Αυτό το 
ηλεκτρονικό βιβλίο περιέχει Καλές Πρακτικές, συμβουλές και 
τρόπους διδασκαλίας της ρομποτικής σε διαφορετικού επιπέδου 
εκπαιδευομένους. 

Επίσης παρουσιάζει τη χρήση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά 
συστήματα της Ολλανδίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της 
Ισπανίας και της Γαλλίας. 

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τα πνευματικά δικαιώματα των 
συντακτών του και την περαιτέρω διάδοσή του, οι εταίροι 
Robogenius επέλεξαν να το εκδώσουν με το ακόλουθο ISBN 
(Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου): ISBN 978-2-9574131-0-2. 

Αν ψάχνεις για νέες ιδέες πώς να διδάξεις ΤΠΕ ή ρομποτική, πρέπει 
να το δεις εδώ! 

  

ERASMUS+. KA2 
Στρατηγική Σύμπραξη στη 

Σχολική Εκπαίδευση 

Συνεργασία για την καινοτομία 

και την ανταλλαγή Καλών 

Πρακτικών 

 

ROBOGENIUS 

ROBOtics Learning for 

empowering the new 

GENerations of EU 

Innovators  

2018-1-FR01-KA201-047798 
 

 

      Ιστοσελίδα         
προγράμματος 

       robogenius.mysch.gr  

 

Link to the Facebook page 
 

   

http://robogenius.mysch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/IO5_ROBOGENIUS_eBook_ISBN.pdf
http://robogenius.mysch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/IO5_ROBOGENIUS_eBook_ISBN.pdf
https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΔΙΑΧΥΣΗ  ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

Παρόλο που η πανδημία COVID-19 βρίσκεται σε εξέλιξη, κάποιοι 

εταίροι του σχεδίου διοργάνωσαν εκδηλώσεις διάχυσης με 

τοπικούς παράγοντες, πανεπιστημιακούς φοιτητές, καθηγητές και 

ερευνητές στο πεδίο της ρομποτικής. 

Φυσικά τηρήθηκαν οι κανόνες της κοινωνικής απόστασης και η 

εφαρμογή της μάσκας! 

Η ανατροφοδότηση που έλαβαν οι διοργανωτές ήταν πολύ θετική 

και ενθουσιώδης για την ποιότητα και την οπτική μέσα από την 

οποία παρουσιάστηκε η εκπαιδευτική ρομποτική. 

Οι εταίροι προβλεπόταν να συναντηθούν για τελευταία φορά στη 

Μασσαλία, αλλά λόγω της πανδημίας έπρεπε να προσαρμόσουν τη 

στρατηγική τους διεξάγοντας μία τηλεδιάσκεψη. 

Μερικές φωτογραφίες από τον Σεπτέμβριο 2020: 

 

 

Τελικό Συνέδριο 
στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

Τελικό Συνέδριο 

στη Ρουμανία 

http://boreal-innovation.com/en/
http://www.quartermediation.eu/
http://asse.rotind.ro/
http://www.cnfb.ro/
http://1epal-peram.att.sch.gr/
http://cookiebox.es/

