
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ΛΑΓΚΑΔΑ



Erasmus+
 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του, 
ύψους 14,7 δισ. ευρώ, έδωσε την ευκαιρία σε 
περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να 
σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν 
εμπειρία στο εξωτερικό.



Τίτλος προγράμματος 2019-20
 "Σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση ρομπότ, 

με τη χρήση 3D εκτυπωτή και smartphone ως ελεγκτή» 

 “Design, construction and assembling of robot, using a
3D printer and α smartphone as controller” 



Ελσίνκι /Φινλανδία
 Χώρα των χιλίων λιμνών
 Μοντέρνα πόλη
 Υποδειγματική εκπαίδευση
 Παγκόσμια πρωτεύουσα του design το 2012
 Ευγένεια, ασφάλεια
 Υποδομές
 Μουσεία, πάρκα, φρούρια



"Σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση ρομπότ, 
με τη χρήση 3D εκτυπωτή και smartphone ως ελεγκτή»

 Ολοκληρώθηκε η 1η ροή του ERASMUS+ του Ε.Κ.
Λαγκαδά, τον Μάρτιο 2020. Η συγκεκριμένη δράση
αφορούσε τη μετακίνηση 15 μαθητών των Τομέων
Πληροφορικής και Μηχανολογίας του Ε.Κ. Λαγκαδά και 3
συνοδών καθηγητών, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, από
21/2/2020 ως 7/3/2020, διάρκειας 16 ημερών. Οι
συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν από την εταιρεία ROBBO
(https://www.robbo.world/) στο πανεπιστήμιο AALTO
UNIVERSITY του Ελσίνκι. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
επιμόρφωση 40 ωρών με θεωρητικό, πρακτικό μέρος και
workshop στο AALTO FABLAB, πολιτιστικές
δραστηριότητες, όπως ξεναγήσεις, επισκέψεις σε μουσεία,
κλπ.

https://www.robbo.world/


"Σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση ρομπότ, 
με τη χρήση 3D εκτυπωτή και smartphone ως ελεγκτή»

 Οι μαθητές έμαθαν καινοτόμα εργαλεία στην πράξη,
γνώρισαν νέους τρόπους διδασκαλίας, με πρακτική
εξάσκηση κατά την διάρκεια του μαθήματος και με
πολύ καλό εξοπλισμό, για αντικείμενα τα οποία δεν
διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο και για τα οποία
πήραν και πιστοποίηση.



 Βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες διότι η 
εκπαίδευση έγινε στα Αγγλικά. Γνώρισαν τον πολιτισμό 
και τους καθημερινούς ρυθμούς της χώρας. Απόκτησαν 
αυτοπεποίθηση ζώντας και κυκλοφορώντας στο 
εξωτερικό μακριά από τις οικογένειές τους. Με την 
ολοκλήρωση του προγράμματος θα πάρουν 3 
πιστοποιητικά: EUROPASS, Mobility Certificate, 
ROBBO Certificate of Attendance.



 Συμμετοχή με έπαινο στο 12ο Μαθητικό Συνέδριο 
Πληροφορικής

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ WEBRADIO

Μετά την κινητικότητα:

https://www.youtube.com/watch?v=hvEF-DsmTsc&feature=share&fbclid=IwAR3QJFI5Fd08zMt_7PS9Xo-mMzB99BwTYlqk-0CSA55Vo6PfJH757MoCFCw
https://www.youtube.com/watch?v=2pWjH8--UnQ


Μετά την κινητικότητα:
 Ενδοσχολική επιμόρφωση καθηγητών με 3ωρο σεμινάριο το οποίο  

παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί του ΕΚ Λαγκαδά των Τομέων 
Μηχανολογίας, Δομικών, Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής & 
Αυτοματισμού και Πληροφορικής.

 Έγινε παρουσίαση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source) 3D 
μοντελοποίησης FREECAD και παρουσίαση της χρήσης του 3D printer
του ΕΚ Λαγκαδά. Το FREECAD παρουσίασε ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου 
Μηχανολογίας, κος Χαράλαμπος Σαββίδης, ΠΕ82 και τη χρήση του 3D 
Printer η Δ/ντρια του Ε.Κ., κα Χρυσάνθη Καλαϊτζή, ΠΕ86.



http://sek-lagkad.thess.sch.gr/autosch/joomla15/ 



Γιατί να συμμετέχω σε πρόγραμμα ERASMUS;



Μαθητές
 Θέλω να ενισχύσω τις τεχνικές/επαγγελματικές 

δεξιότητες/ικανότητές μου και το βιογραφικό μου
 Ευκαιρία να ζήσω στο εξωτερικό
 Ευκαιρία να μάθω/βελτιώσω μια ξένη γλώσσα
 Ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους
 Ευκαιρία να αναπτύξω προσωπικές ικανότητες, όπως η 

προσαρμοστικότητα
 Να ενισχύσω τη μελλοντική απασχολησιμότητα στην 

χώρα μου ή στο εξωτερικό
 Ευκαιρία να βιώσω διαφορετικές πρακτικές εκμάθησης



Καθηγητές
 Γνωριμία με νέες τεχνικές διδασκαλίας εργαστηριακών 

μαθημάτων
 Εμπλουτισμός γνώσεων για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των εργαστηρίων κατεύθυνσης
 Ιδέες για καλύτερη διαμόρφωση των χώρων
 Τρόποι πρόληψης και ασφάλειας στα εργαστήρια
 Ενδοσχολικές επιμορφώσεις
 Διάχυση νέων γνώσεων στους μαθητές



Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
από την περίοδο της κινητικότητας

Πιστοποιητικά που θα λάβουν οι συμμετέχοντες:

 Europass
 Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου
 Βεβαίωση κινητικότητας από το φορέα υποδοχής όπου 

πιστοποιούνται όλες οι δράσεις της κινητικότητας



Τι παρέχει το ERASMUS?
 Διαμονή-διατροφή 
 Διευθετήσεις ταξιδίου
 Ασφάλιση
 Μεταφορές
 Ξεναγήσεις
 Σεμινάρια
 Επαγγελματικές επισκέψεις



Επιλογή συμμετεχόντων
κριτήρια

 Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης

 Καλή γνώση και βαθμολογία στα μαθήματα των ειδικοτήτων τους
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα, μη παραβατική συμπεριφορά
 Ικανότητα προσαρμογής σε νέο περιβάλλον, σχετικά με τη 

διαμονή, διατροφή
 Ενδιαφέρον και διάθεση για συνεργασία και απόκτηση δεξιοτήτων 

και εμπειριών
 Θετική στάση απέναντι στις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν, πριν 

και μετά την υλοποίηση του προγράμματος
 Διάθεση για μεταφορά τεχνογνωσίας στο Ε.Κ. με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος



Διαδικασία επιλογής
 Οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση
 Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη στα 

Ελληνικά και Αγγλικά, από τους υπεύθυνους του 
προγράμματος, σχετικά με την ικανότητά τους να 
ανταποκριθούν σ'ένα νέο περιβάλλον διαμονής, 
διατροφής, συμβίωσης μεταξύ τους

 Κατόπιν η επιτροπή θα μελετήσει τις αιτήσεις, θα λάβει 
υπόψη τις συνεντεύξεις και θα συστήσει την ομάδα των 
συμμετεχόντων

 Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ιστότοπο και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Κ.



Καθήκοντα συμμετεχόντων
 Οι συμμετέχοντες καταρτιζόμενοι θα χωριστούν σε 

ομάδες, κάθε μία από τις οποίες θα είναι υπεύθυνη για 
συγκεκριμένη εργασία στοχευμένη στο αντικείμενο του 
προγράμματος, η οποία θα ανατεθεί από τους 
υπεύθυνους καθηγητές

 Μετά το πέρας της κινητικότητας υποχρεούνται να 
απαντήσουν σε έκθεση/ερωτηματολόγιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 Συμμετέχουν σε δράσεις ενημέρωσης, ημερίδα 
διάχυσης των αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών 
του σχεδίου, καθώς και σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις 



Εγκεκριμένα προγράμματα για το 2020-21
Digital Marketing: Don’t think big, think Giant 

for your business
 Αναφέρεται στην κινητικότητα 15 μαθητών των Τομέων 

Διοίκησης Οικονομίας και Πληροφορικής του Ε.Κ Λαγκαδά 
στη Βαλένθια της Ισπανίας

 Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις προσπαθώντας να 
πετύχουν τα αποτελέσματα που θέλουν, αξιοποιούν τα 
digital κανάλια επικοινωνίας. Όλες οι εταιρείες και 
οργανισμοί εκπαιδεύουν το προσωπικό τους στο ψηφιακό 
μάρκετινγκ. 

 Είναι το σεμινάριο της εποχής



Περιεχόμενο

 1.σεμινάριο 40 ωρών με θέμα το Digital Marketing, σε 
κέντρο κατάρτισης στη Βαλένθια. Η κατάρτιση θα έχει 
μέγιστη διάρκεια 6 ώρες καθημερινά και συνολική διάρκεια 
10 εργάσιμων ημερών

 2. πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που κάνουν χρήση 
digital marketing, διάρκειας 3 εργάσιμων ημερών

 3. πολιτιστικό μέρος

 Syllabus
Optimization of Web sites, SEO Optimization, Google AdWords, 
Web analytics, Social Media Marketing, Search Engine 
Marketing και Optimization, E-mail marketing plan, Digital 
Marketing Budgeting



ΚΝΧ

Αυτοματισμοί κτηρίων: Έρευνα και δημιουργία σε ευφυή 
συστήματα αυτοματισμού. Η εφευρετικότητα και η καινοτομία 

για τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των κτηρίων



ΤΟ ΚΝΧ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΝΧ



Ο όρος “Μηχατρονική" 
αναφέρεται στον συνδυασμό 
των επιστημών της 
Μηχανολογίας, της 
Ηλεκτρονικής - Ηλεκτρολογίας 
και της Πληροφορικής. 
Μηχατρονική = Μηχανολογία + 
Ηλεκτρονική + Πληροφορική 
Θεωρείται ο εμπλουτισμός των 
κατά βάση μηχανολογικών 
συστημάτων με ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα, που αρκετά συχνά 
εμπεριέχουν λογισμικό.

ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ: Μελέτη και κατασκευή ευφυών 
μηχανικών συστημάτων



Ένα μηχατρονικό σύστημα αποτελείται, κυρίως, από μηχανισμούς 
κίνησης και ελέγχου, αλλά και από αισθητήρες. Είναι ένα σύστημα, 
το οποίο ενσωματώνει την ψηφιακή επεξεργασία σήματος αλλά και 
τη μεταφορά αυτού του σήματος σε ένα τελικό σημείο δράσης, 
δημιουργώντας κινήσεις ή ενέργειες. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα με αισθητήρες, μικροεπεξεργαστές-
μικροελεγκτές, καθώς και συστήματα δράσης. 

ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ



ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ
Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η BMWauto, σχεδιάζει και 
αναπτύσσονται επί του παρόντος την υβριδική πρόωση, σε 
λεωφορείο καλωδιωμένο με  τάση 42 Volt, ενσωματώνοντας 
τεχνολογίες όπως "steer-by-wire", "brake-by-wire", αποφυγή 
σύγκρουσης, αυτόματο πιλότο κ.λπ., Επιπλέον δηλώνει ότι και 
αυτοκίνητα με τέτοιες δυνατότητες θα κυκλοφορήσουν στην 
αγορά στο εγγύς μέλλον



Εφαρμογές της μηχατρονικής
Εφαρμογές της μηχατρονικής
1. Ρομπότ
2. Βιοϊατρικά συστήματα (τηλεχειρουργικά συστήματα, έξυπνα χάπια, 
τεχνητή καρδιά κλπ)
3. Συστήματα ηλεκτρικής κίνησης
4. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και άρματα
5. Συστήματα ελέγχου μικροκινητήρων
6. Συστήματα ασφάλειας αυτοκινήτων με αερόσακους
7. Αυτόματα συστήματα προσγείωσης αεροπλάνων
8. Ηλεκτρικά κιβώτια ταχυτήτων
9. Ανεμογεννήτριες και υδροηλεκτρικά εργοστάσια
10. Συστήματα ελέγχου έξυπνων κατοικιών και κτηρίων
11. Φωτογραφικές μηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πλυντήρια, αυτόμα-
τα μηχανήματα πώλησης αντικειμένων κλπ
12. Συστήματα ηλεκτρικής πρόωσης πλοίων
13. Συστήματα παραγωγής προϊόντων
14. Ταινιόδρομοι



Υπεύθυνοι προγραμμάτων Erasmus+ 
Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Λαγκαδά

Χρυσάνθη Καλαϊτζή
Διευθύντρια Ε.Κ. Λαγκαδά

Γεωργέλλης Παναγιώτης
Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Ταχυδρομική Διεύθυνση : 1ο χλμ Λαγκαδά-Χρυσαυγής
ΤΚ 57200 Λαγκαδάς

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2394020133 και 2394020135

e-mail :       mail@sek-lagkad.thess.sch.gr
site :                                        : http://sek-lagkad.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

mailto:mail@sek-lagkad.thess.sch.gr
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