Γπαθείο Σηήπιξηρ Επιηποπήρ Σςνεπγαζίαρ
Δήμος Ροδίων με Τπιηοβάθμια Εκπαιδεςηικά Ιδπύμαηα
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Ο Γήκνο Ρνδίωλ, κε ηελ Δπηηξνπή πλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Ρνδίωλ κε
Σξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα θαη ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κε
ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ νινθιήξωζε ην θαηλνηόκν θαη πηινηηθό πξόγξακκα, πνπ
απνθαιείηαη: «Φηιάτνοσμε ρομπόη ζηη Ρόδο». πλνιηθά 15 ζρνιεία ηεο πόιεο κε
80 ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεύηεθαλ ζηελ αμηνπνίεζε ηωλ ξνκπνηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ,
(Lego Mindstorms for schools) από ην Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο θαη
Γηδαθηηθήο Μεραληθήο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη ηνπ
Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Σνλ Απξίιην, πνπ καο πέξαζε, ζηελ αίζνπζα ηνπ Ρνδηληνύ, πξαγκαηνπνηήζεθε
ν Α’ πξνθξηκαηηθόο αγώλαο κε ηελ επνπηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, όπνπ θαη
αλέδεημε ηηο ηέζζεξηο νκάδεο (ζπλνιηθά 14 άηνκα: καζεηέο θαη Δθπαηδεπηηθνίπλνδνί) πνπ ζπκκεηείραλ ζην Β’ Παλειιήλην Γηαγωληζκό Δθπαηδεπηηθήο
Ρνκπνηηθήο πνπ δηεμήρζε ην αββάην 12 Ινπλίνπ ζηελ Αζήλα. Οη νκάδεο πνπ
ζπκκεηείραλ ήηαλ:
9ο Δημοηικό τολείο Ρόδοσ
1. Μνλδάλνπ Βαιαζία (Δθπαηδεπηηθόο)
2. Καιακάηα Άλλα
3. Καξαζηώηνπ Δπηαμία
ο
13 Δημοηικό τολείο Ρόδοσ
1. Πηπίλνο Γηώξγνο (Δθπαηδεπηηθόο)
2. Νηίζν Αιεμάλδξα
3. Πεξξάθεο Αιέμαλδξνο
4. ηέξγνπ Ιωάλλεο
ο
2 Πειραμαηικό τολείο Ρόδοσ – Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ
1. Γηαλληθόπνπινο Ιωάλλεο (Δθπαηδεπηηθόο)
2. Ξελάθεο Μηράιεο
3. Σξηαληαθύιια Μηραέια
4. Φξαγθνύιεο Θέκεο
2ο ΕΠΑΛ Ρόδοσ
1. Κιαδνγέλεο Γεκήηξεο (Δθπαηδεπηηθόο)
2. Νηθνιαϊδεο Κωλζηαληίλνο
3. Χαηδεκάξθνο Βαζίιεο
Όιεο νη νκάδεο ζπκκεηείραλ κε αμηώζεηο. Η νκάδα ηνπ 2νπ ΔΠΑΛ Ρόδνπ
θαηέιαβε ηελ 1η θέζη ζηην καηηγορία ηοσ Λσκείοσ και αποηελούν ηοσς
Πανελλήνιοσς Πρωηαθληηές για ηο 2010. Η νκάδα ηωλ πξωηαζιεηώλ ζα

εθπξνζωπήζεη ηε ρώξα καο ζηελ Οιπκπηάδα Ρνκπνηηθήο πνπ ζα γίλεη 5-7 Ννεκβξίνπ
2010 ζηε Μαλίια ηωλ Φηιηππίλωλ
Σν πξόγξακκα «Φηηάρλνπκε ξνκπόη ζηε Ρόδν» απνηειεί κηα ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα, πνπ μεθίλεζε πξηλ από έλα πεξίπνπ ρξόλν θαη καο έθεξε κέρξη εδώ.
εκαζία δελ έρεη ε δηάθξηζε, αιιά ε κάζεζε, ε ελαζρόιεζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο,
ε ζπκκεηνρή, ε επγελή άκπια. Ο Γήκαξρνο Ρνδίωλ θ. Χαηδήο Χαηδεεπζπκίνπ
εμέθξαζε ηε βαζύηαηε ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
επραξηζηεί όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ θαη εξγάζηεθαλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ. ηηο
δύζθνιεο κέξεο πνπ δηαλύνπκε, ηέηνηεο δηαθξίζεηο δίλνπλ παξάδεηγκα ζηε ξνδηαθή
λενιαία λα αγωλίδεηαη γηα έλα θαιύηεξν θαη ειπηδνθόξν κέιινλ. ε απηή ηε
δηαδξνκή ν Γήκνο Ρνδίωλ είρε ζπλεξγάηε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ην
Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο Μεραληθήο ηνπ Σκήκαηνο
Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε επηζηεκνληθά ππεύζπλν ηνλ Γξ. Φεζάθε Γηώξγν θαη ηελ
νκάδα ηνπ. Σα ξνκπόη πνπ δηαλεκήζεθαλ είλαη δωξεά ηνπ Ιδξύκαηνο ηαύξνπ
Νηάξρνπ. Σα εηζηηήξηα κεηάβαζεο ζηελ Αζήλα είλαη επγεληθή ρνξεγία ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Γωδεθαλήζνπ, ηνπ Ννκάξρε θ. Ιωάλλε Μαραηξίδε θαη
ηεο Αληηλνκάξρε θα. Αληξηάλλα Μπαθίηε. Η δηακνλή είλαη επγεληθή ρνξεγία ηεο
Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Ξελνδόρωλ (Π.Ο.Ξ.), πνπ επηηεύρζεθε κε ηελ ππνζηήξημε
ηνπ Ννκαξρηαθνύ πκβνύινπ θαη αληηπξνέδξνπ ηεο Π.Ο.Ξ. θ. Νίθνπ Πνπιηνύ. Μόλν
κέζα από ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο κπνξνύκε λα πεηύρνπκε πεξηζζόηεξα.

