
Φέρνοντας την εκπαίδευση του µέλλοντος, 
σήµερα µαζί µε την Eduact

Κοινός στόχος η εισαγωγή των εννοιών της καινοτοµίας, 
της εξερεύνησης και του αυτοµατισµού, που θα 
αναδείξουν τα ταλέντα των νέων παιδιών και θα τους 
δώσουν χρήσιµες επαγγελµατικές δεξιότητες για το 
µέλλον. 

Μέσα από αυτήν τη σύµπραξη ο ΤΙΤΑΝ θα υποστηρίξει, 
ως Χρυσός Χορηγός, όλες τις δράσεις που θα 
υλοποιηθούν την περίοδο 2021-2022, αγκαλιάζοντας 
ιδιαίτερα τον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ροµποτικής και 
Καινοτοµίας FIRST® LEGO® League. 

Τον Ιούλιο του 2021 το Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας 
υποδέχθηκε την οµάδα  ROBONERDS, µε µαθητές του 
Κέντρου Εκπαιδευτικής Ροµποτικής & Επιστηµών 
Κρήτης «Robotic & Science Academy», η οποία έλαβε 
την πρώτη θέση στην κατηγορία Robot Design και δώρο 
ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, χορηγία του εργοστασίου. 

Στόχος του διηµέρου ήταν να κατανοήσουν οι µικροί 
µαθητές µε ποιον τρόπο, όσα οραµατίζονται και 
σχεδιάζουν στο χώρο της ροµποτικής, έχουν εφαρµογή σε 
πραγµατικές συνθήκες και στην παραγωγική διαδικασία 
ενός εργοστασίου. Μέσα από ασκήσεις προσοµοίωσης µε 
πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά, οι 7 µαθητές, ηλικίας 11 
έως 13 ετών, είχαν τη δυνατότητα  να κατανοήσουν τη 
σηµασία του αυτοµατισµού σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο, 
να δουλέψουν έξυπνα και µεθοδικά εφαρµόζοντας όσα 
έχουν διδαχθεί, ενώ κλήθηκαν να πάρουν πρωτοβουλίες 
και να δώσουν λύσεις στο πρόβληµα που αντιµετώπισαν!

Ο ΤΙΤΑΝ θα στηρίξει το FIRST® LEGO® League και τη 
νέα σεζόν και θα µοιραστεί τεχνογνωσία και εµπειρία για 
τη βιωσιµότητα των µεταφορών µε όσες και όσους 
συµµετέχουν στο CARGO CONNECT.

Καλή επιτυχία σε όλες τις οµάδες!

Το Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας έχει ενώσει τις δυνάµεις του µε την Eduact-∆ράση για την 
Εκπαίδευση, τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό που λαµβάνει πρωτοβουλίες στον χώρο της 
σύγχρονης εκπαίδευσης µε ιδιαίτερη έµφαση στις νέες τεχνολογίες, την εκµάθηση κώδικα 
και την εκπαιδευτική ροµποτική.



Στην Ευκαρπία, στο νοµό Θεσσαλονίκης, λειτουργεί 1 από 
τα 3 εργοστάσια τσιµέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα, από το 
1962. Ζωντανό κύτταρο της πόλης, µέσα από την 
παραγωγική και τοπική του δραστηριότητα, υποστηρίζει 
άµεσα και έµµεσα περισσότερες από 300 θέσεις 
εργασίας, καθώς και περισσότερους από 300 
συνεργάτες/προµηθευτές, ενώ στηρίζει την οικονοµία µε 
επενδύσεις, που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ξεπεράσει 
τα 200 εκ. ευρώ.

Το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας υποστηρίζει σταθερά 
την τοπική κοινωνία µε πρωτοβουλίες και δράσεις που 
βελτιώνουν τις υποδοµές και την καθηµερινότητα των 
κατοίκων της Ευκαρπίας, αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής της Θεσσαλονίκης. Μόνο το 2020 το εργοστάσιο 
υλοποίησε 37 δράσεις που άγγιξαν περισσότερα από 
14.000 άτοµα. 

Σταθερή επιδίωξη η έµπνευση, η κατάρτιση και η 
ενδυνάµωση των νέων, ώστε να δηµιουργήσουν ένα 
καλύτερο µέλλον στην Ελλάδα. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, το εργοστάσιο της Ευκαρπίας δηµιουργεί 
συνέργειες µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οργανισµούς.
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