
 
 

 
 
 

ROBOESL CONFERENCE & EXHIBITION 2016 

PRESS RELEASE 

 

Στις 26 Νοεμβρίου διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό EDUMOTIVA-

European Lab for Educational Technology (εθνικός συντονιστής του European 

Robotics Week), σε συνεργασία με την 7η Δημοτική Kοινότητα του Δήμου Αθηναίων 

και το 6ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά συνέδριο και έκθεση εκπαιδευτικής 

ρομποτικής με παρουσιάσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο αμφιθέατρο της 

Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού project ROBOESL-«με 

την εκπαιδευτική ρομποτική για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου». 

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη και η προώθηση της ρομποτικής ως εργαλείου 

μάθησης για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για τους «προικισμένους» μαθητές/τριες. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της ρομποτικής για τη δημιουργία ενός 

μαθησιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει μαθητές/τριες σε κίνδυνο σχολικής 

αποτυχίας και πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο.   

Το συνέδριο άνοιξαν 19 σχολικές ομάδες με ευφάνταστες και καινοτόμες ρομποτικές 

κατασκευές βασισμένες σε Lego Mindstorms, Arduino, Scratch και άλλες ρομποτικές 

και προγραμματιστικές τεχνολογίες. 

Τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν: το 56ο Γυμνάσιο Αθήνας, το 23o Γυμνάσιο 

Αθήνας, η Νέα Γενιά Ζηρίδη,τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, το 6o ΕΚ Α΄ Πειραιά, το 57ο 

Λύκειο Αθηνών, το 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης, το ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας, το 8ο Γυμνάσιο 

Κορυδαλλού, το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας, το 1ο Δημοτικό Πικερμίου, το 1ο Γυμνάσιο 

Σπάτων, το Πρότυπο Γυμνάσιο & Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, το Πειραματικό 

Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, το Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, το 7ο 

Γυμνάσιο Αθηνών, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά 

Σχολεία και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Την σκυτάλη παρουσίασης πήραν εκπαιδευτικοί και ερευνητές από την σύμπραξη 

ROBOESL αλλά και από την ελληνική κοινότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι οποίοι 

παρουσίασαν στο κοινό τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους εμπειρίες σχετικά με 

την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της τεχνολογίας για την 

αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής.  

Το συνέδριο οργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ROBOESL “Robotics-

based learning interventions for preventing school failure and early school leaving” 

(ERASMUS+ Project RoboESL: 2015-1-IT02-KA201-015141) και εντάχθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής (EURobotics week 2016). 



 
 

 
 

Μετά την μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου και της έκθεσης, κοινή πεποίθηση των 

οργανωτών και των συμμετασχόντων είναι ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ως ένα 

ετήσιο συνέδριο-έκθεση που θα δίνει βήμα έκφρασης στις δράσεις και τα έργα 

ρομποτικής της εκπαιδευτικής κοινότητας. Χορηγοί και υποστηρικτές του συνεδρίου 

ήταν οι: NeoMech, Coffee Island, Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, Πολυχώρος & 

Εκδόσεις Άγκυρα, Ίδρυμα Λαμπράκη (e-paideia), Girls Go Coding και ΕΜηΠΕΕ. 

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση: http://roboesl.eu/conference/?page_id=250  

 

Ιστοσελίδες: www.roboesl.eu/conference , www.edumotiva.eu  

 Facebook: https://www.facebook.com/EdumotivaLab   
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