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Αγαπητοί φίλοι, 

Το εργαστήριο Net Media Lab Mind & Brain R&D του Ινστιτούτου Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος», σας προσκαλεί στη δωρεάν 

Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο:   

«CODESKILLS4ROBOTICS: Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, τα STEM, οι Δεξιότητες του 

21ου Αιώνα στην Υπηρεσία των Εκπαιδευτικών για τη Γενική και Ειδική Αγωγή και 

τη Συμπερίληψη» 

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 διαδικτυακά μέσω 

Zoom. 

Επισημαίνεται ότι θα αποσταλούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις παρακολούθησης σε 

όσους το παρακολουθήσουν. 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας. 

Εγγραφές μπορείτε να κάνετε εδώ. 

Στην εν λόγω ημερίδα μεταξύ άλλων θα ενημερωθείτε και για τα αποτελέσματα του 

Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ “CODESKILLS4ROBOTICS: Promoting Coding & STEM 

Skills through Robotics: Supporting Primary Schools to Develop Inclusive Digital 

Strategies for All” 

Όσοι εγγραφείτε έγκαιρα θα λάβετε τελική πρόσκληση πάλι μέσω e-mail μαζί με το 

σύνδεσμο για το Zoom. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμού των ταυτόχρονων 

επισκεπτών της πλατφόρμας.  

Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα είναι διάρκειας 3 ωρών. 

Η προθεσμία για τις εγγραφές είναι μέχρι και την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021. 

https://forms.gle/w1m8gmNrXbWfkPE79
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Για οποιαδήποτε ερώτηση επικοινωνείτε μαζί μας στο e-mail: 

codeskills4robotics@gmail.com  

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CODESKILLS4ROBOTICS: 

Website | e-Platform | Facebook | Instagram | YouTube 

  

Εγγραφείτε στο Newsletter! 

 

Become an Ambassador! 

 

Κατεβάστε την Εφαρμογή για Android! 

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας 

Ιστότοπος: http://imm.iit.demokritos.gr/      

Facebook: https://el-gr.facebook.com/NetMediaLab.Edu.Science/ 

 
* Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μας, απαντήστε σε αυτό το e-

mail με τη λέξη UNSUBSCRIBE και θα σας διαγράψουμε από τη λίστα μας *. 
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