
 
 

Κοηάνθ, 11-06-2021 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

«Παράταςη τησ Παιδαγωγικήσ Δράςησ “Οι μαθητζσ διδάςκουν Πληροφορική ςε 

μεγαλφτερησ ηλικίασ ςυγγενείσ”» 

Η Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ αξιοποιώντασ τουσ 

Πόλουσ Εκπαιδευτικήσ Καινοτομίασ Τεχνολογίασ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών 

(Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.), διοργανώνει παιδαγωγικι δράςθ καινοτομίασ με κζμα: 

«Οι μαθητζς/τριες διδάσκουν Πληροφορική σε μεγαλφτερης ηλικίας συγγενείς». 

Προςκαλοφμε τουσ μαθητζσ/τριεσ των ςχολικών μονάδων Α/βάθμιασ και 

Β/βάθμιασ Εκπ/ςησ τησ Π.Δ.Ε. Δυτικήσ Μακεδονίασ να αναπτφξουν το δικό τουσ 

ςενάριο - success story διδαςκαλίασ τησ Πληροφορικήσ και να ςυμβάλουν, με τισ 

ιδζεσ, τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ, ςτθν εκλαΐκευσή της για τισ 

ανάγκεσ των παπποφδων, των γιαγιάδων, των γονζων και όςων άλλων μεγαλφτερθσ 

θλικίασ ςυγγενών τουσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ δράςθ. 

Η ςυμμετοχι των μακθτών/τριών ςτθ δράςθ επιμόρφωςθσ των μεγαλφτερθσ 

θλικίασ ςυγγγενών τουσ είναι προαιρετική και προχποθζτει τη ςυγκατάθεςη των 

γονζων/κηδεμόνων τουσ. 

Ενδεικτικά κζματα Πληροφορικήσ Παιδείασ που μποροφν να διδάξουν οι 

μακθτζσ/τριεσ είναι: 

 Εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθ επικοινωνία (π.χ. webex, zoom) 

 Προγραμματιςμόσ (π.χ. Scratch, code.org) 

 Εκπαιδευτικι ρομποτικι 

 Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ με δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ κ.λπ.) 

 Ότι άλλο προτακεί. 

Η δράςθ κα υλοποιθκεί ςτο διάςτθμα από 24/5/2021 ζωσ 23/6/2021. 



 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκοφν επιμορφωτικζσ ςυναντήςεισ 

υποςτήριξησ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ/τριεσ και οι ςυγγενείσ τουσ κα μποροφν να 

ςυμμετζχουν προαιρετικά. Τα μζλθ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ και ςυντονιςμοφ είναι: 

 Δθμιτρθσ Τηιμασ (Συντονιςτισ Εκπαιδ. Ζργου Πλθροφορικισ Δυτ. Μακεδονίασ) 

 Αντιγόνθ Τςίρου (Υπεφκυνθ ΠΕΚΤΠΕ Κοηάνθσ) 

 Θεοδοφλα Λιάμπα (Υπεφκυνθ ΠΕΚΤΠΕ Γρεβενών) 

 Βαςίλθσ Μωχςιάδθσ (Υπευκυνοσ ΠΕΚΤΠΕ Γρεβενών) 

Σε θμερομθνία που κα ανακοινωκεί ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα, οι 

μακθτζσ/τριεσ (επιμορφωτζσ/τριεσ) και οι μεγαλφτερθσ θλικίασ ςυγγενείσ τουσ 

(επιμορφοφμενοι) κα προςκλθκοφν να παρουςιάςουν διαδικτυακά, ςτο πλαίςιο 

ςχετικισ θμερίδασ, το ςενάριο διδαςκαλίασ τθσ Πλθροφορικισ που ανζπτυξαν και 

τθν εμπειρία που αποκόμιςαν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δράςθ. 

Αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ μποροφν να υποβλθκοφν ςτθν θλεκτρονικι φόρμα: 

https://forms.gle/qR5riDw4AjzgVvfX7 

Χρόνοσ υποβολήσ αιτήςεων: 24/5/2021 ζωσ 23/6/2021. 

Μπορείτε να ενθμερώνεςτε για τα νζα τθσ δράςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ των 

Πόλων Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ Τ.Π.Ε.: http://pektpe.xyz 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ, μπορείτε να επικοινωνιςετε ςτο: 

pektpekoz@gmail.com 

pektpegre@gmail.com 
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