
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τη  Δευτέρα  8/11/2010  επέστρεψε από  τη  Μανίλα  (Φιλιππίνες)  η  ομάδα 

εκπαιδευτικής Ρομποτικής του  2ου  ΣΕΚ Ρόδου (ROBOKILLERS)  που αποτελείται από 

τους μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου, Χατζημάρκο Βασίλη και Νικολαΐδη Κωνσταντίνο 

με προπονητή τον  καθηγητή πληροφορικής Δημήτριο  Κλαδογένη. Η ομάδα συμμετείχε 

στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  W.R.O. 2010. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε 

για την σημαντική διάκριση της ομάδας, η οποία κατέλαβε μια θέση στη πρώτη δεκάδα 

στην κατηγορία Λυκείου σε σύνολο 48 ομάδων που συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα από 33 

χώρες,  περνώντας μπροστά από πολλές ομάδες καταξιωμένες στο χώρο όπως η Κίνα, η 

Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, και κατατάχθηκε Πρώτη από τις συμμετέχουσες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

Μέσα από τη διαδικασία η ομάδα απέκτησε χρήσιμες εμπειρίες που θα δώσουν τη 

δυνατότητα  σε  περισσότερες  ομάδες  από  τη  Ρόδο,  να  μετάσχουν  στο  μέλλον  σε 

αντίστοιχες διοργανώσεις κατακτώντας ακόμα υψηλότερες θέσεις . 

Η  ομάδα  σε  συνεργασία  με  τον  Δ.Ο.Τ 

προώθησε το τουριστικό προϊόν της Δωδεκανήσου 

και της Ρόδου αφού μετέφεραν και διένειμαν μέσα 

από το περίπτερο που διέθετε η ελληνική αποστολή 

ενημερωτικό υλικό για τον  τόπο μας.



 Θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  όλους  τους  παράγοντες  που  συντελέσαν  στην 

πραγματοποίηση της αποστολής. Καταρχήν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου 

και ιδιαιτέρα το  νομάρχη κ. Γ. Μαχαιρίδη και την  Αντινομάρχη κα. Α. Μπαφίτη, και 

όλο  το  νομαρχιακό  συμβούλιο  που  υποστήριξε  τη  χρηματοδότηση  της  αποστολής 

(καλύφθηκαν έξοδα μετακίνησης και διαμονής στη Μανίλα). Επίσης τον Δήμο Ροδίων  για 

την  προμήθεια  μέσω  τού  προγράμματος  «Φτιάχνουμε  Ρομπότ  στη  Ρόδο» των  Κιτ 

Ρομποτικής  που  ήταν  μια  ευγενική  χορηγία  απο  το  “Ίδρυμα  Σταύρος  Νιάρχος” 

(http://www.snf.org/EL/index.php) ,  και τέλος το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας  και 

Διδακτικής  του  ΤΕΠΑΕΣ  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  και  ιδιαιτέρα  τον  Λέκτορα  κ. 

Φεσάκη Γεώργιο του  ΤΕΠΑΕΣ για την υποστήριξη.

Συγχαρητήρια  επίσης  σε  όλη  τη  ελληνική  αποστολή  που  με  την  πολύ  μικρή 

εμπειρία των μόλις δύο ετών, κατέκτησε πολύ καλές θέσεις σε όλες τις κατηγορίες. Είναι 

μια καλή αρχή και ελπίζουμε στο σύντομο μέλλον να δούμε την Ελλάδα να κατακτά και το 

υψηλότερο σκαλί στο βάθρο της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (WRO).

Ο προπονητής 

    Δημήτριος Κλαδογένης 
       Υπ.Τομεα Πληροφορικης 

 2ου ΣΕΚ ΡΟΔΟΥ
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