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Δημιουργία Βάσης δεδομένων για τα
εκπαιδευτικά ρομπότ και οδηγού χρήσης. 

Online σεμινάριο “Η χρήση των ρομπότς
για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ενηλίκων σπουδαστών”.

Δημιουγία Webinars για εκπαιδευτές
σχετικά με την χρήση των εκπαιδευτκών
ρομπότ.

Δράση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΤΕΥΧΟΣΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ

HEART
PROJECT NO. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164
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Ο γενικός στόχος του έργου HEART είναι να βελτιώσει
τις δυνατότητες των συστημάτων εκπαίδευσης
ενηλίκων στις χώρες εταίρους.  Με την βοήθεια της
τεχνολογίας της ρομποτικής στοχεύετε να εμπλακούν
ουσιαστικά ενήλικες εκπαιδευόμενοι, στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επίσης το έργο θα
προσπαθήσει να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των
μαθητών με αναπηρίες αυξάνοντας τις ικανότητες των
εκπαιδευτικών που εργάζονται μαζί τους.

Σχετικά με το πρόγραμμα

ΣΤΟΧΟΙ 
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το έργο ξεκίνησε την 01-11-

2021 και θα ολοκληρωθεί
την 01-11-2023.

44
αποτελέσματα



"Tell me and I forget,

teach me and I remember,

involve me and I learn." 

Xunzi

ΣΤΟΧΟΙ
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Οι στόχοι αυτού του έργου εστιάζονται στη
βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να
παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε ενήλικες
μαθητές, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της
ρομποτικής. Επιπλέον, στοχεύουμε στους
εκπαιδευτικούς που παρέχουν εκπαίδευση και
κατάρτιση σε μαθητές με αναπηρία.

Ένας από τους στόχους μας είναι να
χαρτογραφήσουμε το πεδίο της εκπαιδευτικής
ρομποτικής και να βελτιώσουμε την κατανόηση
της τεχνολογίας και της πρακτικής εφαρμογής, στα
πεδία που σχετίζονται με τις ανάγκες των
ενηλίκων μαθητών.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρύ δίκτυο
εκπαιδευτών με συγκεκριμένες γνώσεις στον τομέα
της εκπαιδευτικής ρομποτικής στις χώρες
εταίρους. Να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ της
εκπαίδευσης ενηλίκων, της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και των τομέων της ρομποτικής μέσω
πιο στοχευμένης χρήσης των τεχνολογιών
ρομποτικής. Τέλος, να αυξηθεί η ικανότητα των
εταίρων από τις διάφορες χώρες του έργου και να
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ τους.

Εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εστιάζουν
ειδικά σε μαθητές με αναπηρίες.

Εμπειρογνώμονες από τους συνεργαζόμενους
οργανισμούς που θα εκπαιδευτούν ως
μέντορες.

Ειδικοί στον τομέα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - δάσκαλοι, λέκτορες,

εκπαιδευτικοί, ερευνητές και άλλοι ειδικοί
που εργάζονται στα τμήματα Ρομποτικής των
πανεπιστημίων, με εξειδίκευση στην
εκπαιδευτική ρομποτική.

Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι που θα ωφεληθούν
από τις βελτιωμένες δεξιότητες και ικανότητες
των εκπαιδευτικών
Ενήλικες εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες, οι
οποίοι θα επωφεληθούν από την στοχοθέτηση
του έργου
Εταιρείες και ερευνητές στον κλάδο της
ρομποτικής που εργάζονται για την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών ρομπότ

ΑΜΕΣΕΣ ομάδες-στόχοι

ΕΜΜΕΣΕΣ ομάδες-στόχοι

ΟΜΑΔΕΣ  -  ΣΤΟΧΟΙ



"Η  ΥΠΟΣ ΤΗΡ Ι ΞΗ  ΤΗΣ  Ε Υ ΡΩΠΑ Ϊ ΚΗΣ  ΕΠ Ι Τ ΡΟΠΗΣ  Γ Ι Α  ΤΗΝ  ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ Σ  Ε Κ ΔΟΣΗΣ  Δ ΕΝ  Σ ΥΝ Ι Σ Τ Α  ΑΠΟΔΟΧΗ  ΤΟΥ
ΠΕΡ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟΥ ,  ΤΟ  ΟΠΟ ΙΟ  ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ  Τ Ι Σ  ΑΠΟΨΕ Ι Σ  ΜΟΝΟΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜ ΙΟΥΡ ΓΩΝ ,  ΚΑ Ι  Η  Ε Υ ΡΩΠΑ Ϊ ΚΗ  ΕΠ Ι Τ ΡΟΠΗ  Δ ΕΝ  ΦΕΡ Ε Ι  ΟΥΔ ΕΜ Ι Α

Ε ΥΘΥΝΗ  Γ Ι Α  ΟΠΟ Ι Α ΔΗΠΟΤΕ  Χ ΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΙΩΝ  ΠΟΥ  ΕΜΠΕΡ Ι Ε ΧΟΝΤΑ Ι  Σ Ε  ΑΥ ΤΟ " .

M A R C H  2 0 2 2 V O L U M E  1

KICK OFF MEETING
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο
LODZ της Πολωνίας στις 21 και 22 Ιανουαρίου. Η
πλειονότητα των εταίρων συμμετείχε δια ζώσης, αλλά λόγω
των περιορισμών του Covid-19 υπήρξαν και διαδικτυακές
συμμετοχές.

Στο τέλος της συνάντησης όλοι οι εταίροι έμειναν
ικανοποιημένοι από την ατζέντα της συνάντησης, τις
συζητήσεις και τις τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν. Οι
αποφάσεις αφορούσαν τα επόμενα βήματα που αφορούν
την υλοποίηση του έργου, τις επιμέρους εργασίες που θα
αναλάβει ο καθέ εταίρος και τις προθεσμίες για την
υλοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ο συντονιστής του έργου POLITECHNIKA LODZKA ήταν ο
διοργανωτής της συνάντησης. Όλοι οι εταίροι εξέφρασαν
την ικανοποίησή τους για την  εξαιρετική οργάνωση, τον
χώρο φιλοξενίας και όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαμονή και τη διατροφή. Συνολικά υπήρχε ένα καλό
πνεύμα συνεργασίας στην ομάδα που όλοι απολάμβαναν.

PARTNERS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ

HEART Project Erasmus+

http://www.enabling.gr/
https://p.lodz.pl/
http://www.openeurope.es/
https://istitutosorditorino.org/index.php/it/
https://www.lidi-smart-solutions.com/
https://eu-dev.eu/
https://www.facebook.com/HEART-Project-Erasmus-107865021850088/

