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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

roboSTEAMKIDS: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ STEAM ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

Πρώτη Διακρατική Συνάντηση 

23 Νοεμβρίου 2022 

Βαρσοβία, Πολωνία  

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα roboSTEAMKIDS είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 7 

Ευρωπαίων εταίρων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν τα προφίλ των δασκάλων 

προσχολικής εκπαίδευσης και να εξαλείψουν τις ανισότητες όσον αφορά την ψηφιακή 

εκπαίδευση μεταξύ των κρατών 

μελών. Η πρώτη διακρατική 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

στις 23 Νοεμβρίου 2022 στην 

Βαρσοβία, Πολωνία. Ήταν μια 

εξαιρετική ευκαιρία για τους 

συνεργάτες να γνωριστούν 

καλύτερα και να παρουσιάσουν 

τους οργανισμούς τους. Οι 

συμμετέχοντες συζήτησαν την 

πρόοδο των εργασιών και τα 

επερχόμενα καθήκοντα, 

εστιάζοντας κυρίως στα τρία αποτελέσματα του έργου: 

 

1. Εγχειρίδιο STEAM και ρομποτική στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC): 

αξιολόγηση από ομότιμους για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διακρατική 

συνεργασία 

2. Εργαλειοθήκη roboSTEAMkids για δασκάλους, γονείς και παιδιά 

3. RoboSTEAMkids πλατφόρμα 
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Όπως φαίνεται από την έρευνα που διεξήχθη από τους εταίρους, οι κύριες προκλήσεις 

που σχετίζονται με την εισαγωγή ενός προγράμματος STEAM και ρομποτικής χωρίς 

αποκλεισμούς στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική των ιδρυμάτων ECEC 

περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του, την παροχή κατάλληλης 

κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 

τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι 

εταίροι μοιράστηκαν τις ιδέες τους για το πώς να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτές τις 

προκλήσεις μέσω των εργαλείων που θα παραδοθούν. Τα θέματα που συζητήθηκαν 

κάλυψαν επίσης την προώθηση των στόχων του έργου, τις δραστηριότητες και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων του έργου με στόχο την προσέγγιση του μεγαλύτερου δυνατού 

κοινού. 

 

 

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο #roboSTEAMKIDS ή για να εμπλακείτε στις 

δραστηριότητες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας: www.robosteamkids.eu ή ακολουθήστε 

μας στο Facebook @robosteamkids. 
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