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Τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 ο Όμιλος Ρομποτικής του σχολείου μας πραγματοποίησε 
εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία GIZELIS ROBOTICS.

Οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ενημερώθηκαν από τον 
George Koutsoudakis (Business Development Manager) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

της.
Η εταιρεία GIZELIS ROBOTICS προσφέρει στην Βιομηχανία υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας. Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί που την απαρτίζουν έχουν πολυετή εμπειρία πάνω 
στον τομέα της ρομποτικής, με πολυάριθμες εφαρμογές στο χώρο της Βιομηχανίας. 

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας, μπορεί να αναπτύσσει νέες 
εφαρμογές και να κάνει όλες τις απαραίτητες δοκιμές που χρειάζονται για να προσφέρει 

προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Η Gizelis Robotics Θεωρείται  ο κορυφαίος Integrator ρομποτικών συστημάτων και 
εφαρμογών που ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης & smart manufacturing. 
Παράγει πρωτοποριακή -made in Greece- τεχνολογία αιχμής «beyond the Industry 4.0» που 

απευθύνεται στην ελληνική και διεθνή αγορά. 

Η Gizelis Robotics αναπτύσσει συνεργασίες και συμπράξεις με κορυφαίους οργανισμούς και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. 





































Στόχος μας είναι να συνδέεται η μάθηση - θεωρητική γνώση με την πραγματικότητα –
πρακτική εφαρμογή, ώστε να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας.  
Στη επίσκεψη μας στη εταιρεία GIZELIS ROBOTICS οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με 

τον ευρύ τομέα της Βιομηχανικής Ρομποτικής  έτσι  ώστε να εμπνευστούν και να 
σχεδιάσουν καινοτόμα project τόσο στον τομέα της ρομποτικής όσο και στον 

ευρύτερο τομέα των SΤΕΜ. 
Με τέτοιου είδους επισκέψεις οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι μπορούν να 

ωφελήσουν την κοινωνία και τον κόσμο μας εν γένει.
Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι αυτά που μαθαίνουν είναι σχετικά με το μέλλον 

τους, το μέλλον ολόκληρου του κόσμου και αποκτούν με αυτό τον τρόπο περισσότερο 
ενδιαφέρον για μάθηση. 

Ευχαριστούμε πολύ την Gizelis Robotics !



Καμάρες : Eνα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο.
Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως 
Καμάρες, βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της 
Χαλκίδας στην περιφερειακή οδό, λίγες 
εκατοντάδες μέτρα από το 5ο Πρότυπο 
Γυμνάσιο. 
Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την 
ύδρευση της πόλης, το οποίο κατασκεύασαν 
οι Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί.


