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Λέξεις κλειδιά

■ ΕΛ/ΛΑΚ – ΠΔΕ ΔΜ – ΠΕΚΤΠΕ – Καλές πρακτικές – Κοινότητα μάθησης –

Έξυπνη τάξη



Εισαγωγή

■ Σκοπός της παρουσίασης είναι η διάχυση των δράσεων των Πόλων

Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ (http://pektpe.xyz) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

σε σχέση με το ΕΛ/ΛΑΚ.

■ Συγκεκριμένα, η στοχοθεσία των πόλων, το θερινό σχολείο, οι επιμορφώσεις, οι

συνεργασίες, η διοργάνωση σχετικού διαγωνισμού, ημερίδων, μαθητικών

φεστιβάλ και η αξιοποίηση σχετικού υλικού συνεισφέρουν στη διάχυση της

ΕΛ/ΛΑΚ κουλτούρας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

http://pektpe.xyz/


Μεθοδολογία

■ Επαναληπτική διαδικασία

■ Απομάκρυνση θορύβου

■ Στοχοθεσία

■ Συνεργασίες

■ Εκπαιδευτική ομάδα

■ Αξιοποίηση των ανοιχτών προτύπων στην εκπαίδευση, ανοικτά σχολεία σε ανοικτές

κοινωνίες, υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών και της δημιουργίας και χρήσης

ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.



Συνεργασία με ΕΕΛΛΑΚ

■ Δανεισμός και αξιοποίηση εξοπλισμού

■ Arduino Day 2019

■ FOSSCOMM 2020

■ FOSSCOMM 2021?

■ Πανελλήνιος Διαγωνισμός https://openedtech.ellak.gr/

https://openedtech.ellak.gr/


Θερινό Σχολείο

■ https://bit.ly/3ff02jE

https://bit.ly/3ff02jE


Digifest

■ 2019 https://digifest-kas.blogspot.com/

■ 2021 http://www.digifest.info/index.php/el/

https://digifest-kas.blogspot.com/
http://www.digifest.info/index.php/el/


Smart City

■ https://bit.ly/2UJUaWf

https://bit.ly/2UJUaWf


Μαθητικοί Διαγωνισμοί σε Python & Scratch



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιμορφώσεις:

■ e-class

■ e-me

Υποστήριξη των κοινοτήτων μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών που 
ενισχύουν την ομότιμη μάθηση (peer learning).

Να μην αφήσουμε το ψηφιακό χάσμα να γίνει μαθησιακό χάσμα.



Συνεργασία με «Ελλάδα 2021»

■ https://bit.ly/2HonBKC

https://bit.ly/2HonBKC


Διοργάνωση Συνεδρίου ΠΕΚΑΠ

■ https://bit.ly/36T92aC

https://bit.ly/36T92aC


STEM Δράσεις



Εξοπλισμός

■ 2021?



Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση
■ https://bit.ly/3furPNv

https://bit.ly/3furPNv


Συμμετοχές σε συνέδρια

■ 3o Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση 

https://eloer2020.web.uowm.gr/

■ ΠΕΚΑΠ

https://eloer2020.web.uowm.gr/


Συνεργασία με Πανεπιστήμιο
Δυτ. Μακεδονίας

■ Ημερίδες

■ Workshops



Αποθετήριο

■ https://dmaked.pde.sch.gr/

■ pektpe.xyz

■ blogs.sch.gr/dtzimas

https://dmaked.pde.sch.gr/
blogs.sch.gr/dtzimas


Take away – Επόμενα βήματα

■ Σεμινάριο: Αντεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom) και Μαθησιακή Αναλυτική (Learning 
Analytics) με αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων – Συνεργασία με ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας & Βορείου 
Αιγαίου

■ Υποβολή πρότασης Erasmus+ έργου αξιοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση

■ Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

■ Ημερίδες ΕΛ/ΛΑΚ

■ Μαθητικοί διαγωνισμοί

■ Hackathons



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

thmardiris@gmail.com
dtzimas@sch.gr

mailto:thmardiris@gmail.com
mailto:dtzimas@sch.gr

