
    

   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Ζργο LED Ε-Platform » 

 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ (ΠΔΕΔΜ) τθρϊντασ τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ωσ ζνασ από τουσ Δικαιοφχουσ του Ζργου με τίτλο: «Χαράςςοντασ το δρόμο 

για τθ βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ςτα Δθμόςια Σχολεία και τθ διάδοςθ τθσ χριςθσ 

των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ», και ακρωνφμιο LED, ςυνεχίηει να εργάηεται για τθν 

πρόοδο του Ζργου. Το Ζργο LED υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «Interreg IPA 

Cross-Border Cooperation Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από Εκνικοφσ Πόρουσ των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα. 

Η ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςει πωσ θ Πλατφόρμα 

e-learning είναι διακζςιμθ ςτο κοινό με ενδιαφζρον ενθμερωτικό εκπαιδευτικό υλικό. Η 

Πλατφόρμα e-learning του Ζργου LED αναπτφχκθκε με ςτόχο να εξυπθρετεί εκπαιδευτικοφσ και 

πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ, ϊςτε ζτςι να προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να ζχουν 

ςαφι κατανόθςθ των πολιτικϊν, των πρακτικϊν και των μζςων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, τθσ 

ςθμαςίασ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ Πλατφόρμασ περιλαμβάνουν ςφγχρονεσ και αςφγχρονεσ 

εφαρμογζσ τιλε-εκπαίδευςθσ, δυνατότθτα προβολισ τθσ δομισ του μακιματοσ, κοινι χριςθ 

εγγράφων και εφαρμογϊν, θλεκτρονικι βιβλιοκικθ, ςφςτθμα διαχείριςθσ αρχείων, και πολλά 

ακόμα. Η Πλατφόρμα υποςτθρίηει τθν αγγλικι, αλβανικι και ελλθνικι γλϊςςα. 

Στόχοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

και τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μζςω τθσ χριςθσ των ΑΠΕ, ενιςχφοντασ τθν πλθροφόρθςθ 

πάνω ςε αυτά τα κζματα, αλλά και τθν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ των χρθςτϊν. Το 

εκπαιδευτικό υλικό ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι κατανοθτό και από μακθτζσ, 

κακθγθτζσ, υπεφκυνουσ για τθ χάραξθ πολιτικισ, κλπ. Η πεποίκθςθ είναι ότι θ γνϊςθ που κα 

αποκτιςει ο εκπαιδευόμενοσ κα τον βοθκιςει να αντιλθφκεί τθ ςθμαςία των Ανανεϊςιμων 

Πθγϊν Ενζργειασ και το ρόλο τουσ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, με απϊτερο ςκοπό τθν 

ευρφτερθ διάδοςθ αυτισ τθσ γνϊςθσ και τθ μελλοντικι ςτροφι ςτισ Ανανεϊςιμεσ πθγζσ. 

Επιςκεφκείτε ελεφκερα και ςτο χρόνο ςασ τθν Πλατφόρμα μασ:  http://led-training.eu/ . 

 

 

*Οι απόψεισ που εκφράηονται ςε αυτό το Δελτίο Τφπου, δεν αντανακλοφν απαραίτθτα τισ απόψεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

http://led-training.eu/

