
 
Κοηάνθ, 07-09-2021 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

«Επζκταςθ - δθμιουργία "Πόλων Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ, Σεχνολογίασ, 

Πλθροφορίασ και Επικοινωνιών (ΠΕΚΣΠΕ)» 

Η πρόταςθ για τθν επζκταςθ - δθμιουργία "Πόλων Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ, 
Σεχνολογίασ, Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΠΕΚΣΠΕ)" ςε όλεσ τισ Περιφερειακζσ 
Ενότθτεσ τθσ χϊρασ, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων, κατατζκθκε 
ςτθν Τπουργό Παιδείασ (2/9/2021). 
Πζντε (5) ΠΕΚΣΠΕ δθμιουργικθκαν από τθν ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ ωσ δράςεισ 
καινοτομίασ, ςε ςυνεργαςία με τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, ςτισ πόλεισ Γρεβενά, 
Καςτοριά, Κοηάνθ, Πτολεμαΐδα, Φλϊρινα και λειτουργοφν πιλοτικά από τον Μάρτιο 
του 2020. 
κοπόσ των ΠΕΚΣΠΕ είναι θ προϊκθςθ τθσ πλθροφορικισ παιδείασ και τθσ 
εκπαιδευτικισ καινοτομίασ, θ ανάδειξθ του ανκρϊπινου εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ 
και θ ςυνειςφορά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  
Αποτελοφν κόμβο ςυνάντθςθσ, αλλθλεπίδραςθσ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα και τθν τοπικι κοινωνία, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν 
καλλιζργεια ψθφιακϊν δεξιοτιτων με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ για τον 
ψθφιακό μεταςχθματιςμό και τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 
τα δυο ςχολικά ζτθ τθσ πιλοτικισ τουσ λειτουργίασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, οι 
ΠΕΚΣΠΕ «αγκαλιάςτθκαν» από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ, ζτυχαν τθσ 
πλιρουσ αποδοχισ και αξιοποίθςισ τουσ και είχαν τεράςτια ςυνειςφορά ςτθν 
εκπαίδευςθ ςτθν εποχι τθσ πανδθμίασ. 
Α. Δυνατά ςθμεία των Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. 
• υνιςτοφν καινοτόμεσ και λειτουργικζσ δομζσ προϊκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 
τεχνολογίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 
• Τποςτθρίηουν αποτελεςματικά τθν «ζξυπνθ μάκθςθ» ενιςχφοντασ τθ διάχυςθ τθσ 
τεχνογνωςίασ και των καλϊν πρακτικϊν «ζξυπνθσ τάξθσ». 
• υμβάλλουν ςτθν ορκι αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ. 
Β. Αναδυόμενεσ ευκαιρίεσ από τθ ςυνζχιςθ λειτουργίασ των Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. και τθν 
πικανι οριηόντια ανάπτυξι τουσ και ςε άλλεσ ΠΔΕ τθσ χϊρασ 
• Άμεςθ υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων ςτα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων για κζματα 
Πλθροφορικισ Παιδείασ και Ρομποτικισ 
• Προϊκθςθ STEAM/Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ 
• Διαρκισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα  
εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ 
• Παραγωγι χριςιμου εκπαιδευτικοφ υλικοφ Πλθροφορικισ και Σ.Π.Ε. 
• Αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν Πόρων 
Κάκε ΠΕΚΣΠΕ μπορεί να περιλαμβάνει τουσ εξισ κεματικοφσ χϊρουσ: 
• Εργαςτιριο Προγραμματιςμοφ 
• Εργαςτιριο εκπαιδευτικισ ρομποτικισ & physical computing 



 
• Εργαςτιριο επαυξθμζνθσ & εικονικισ πραγματικότθτασ 
• Χϊρο διαλζξεων, τθλεδιάςκεψθσ, διαγωνιςμϊν &  
επιμορφϊςεων 
• Μοντζρνα βιβλιοκικθ με πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικά  
περιοδικά και βιβλιογραφικζσ πθγζσ. 
Ο πλιρθσ εξοπλιςμόσ των Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. μπορεί να προβλεφκεί είτε ςτα Προγράμματα 
του Τ.ΠΑΙ.Θ. που χρθματοδοτοφνται από το Σαμείο Ανάκαμψθσ είτε ςτα 
Προγράμματα ΕΠΑ (https://bit.ly/2UZhtiy), τόςο του ΤΠΑΙΘ όςο και των ΠΕΠ των 
Περιφερειϊν.  
Επιπρόςκετα, ςθμειϊνουμε ότι θ πρόταςθ παρουςιάςτθκε ςτο Δ.. τθσ Πανελλινιασ 
Ζνωςθσ Κακθγθτϊν Πλθροφορικισ (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και ςτον Οργανιςμό Ανοιχτϊν 
Σεχνολογιϊν ΕΕΛΛΑΚ, ζτυχε τθσ ζγκριςισ τουσ και αναρτικθκε ωσ υπόδειγμα καλισ 
πρακτικισ ςτισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ και των δφο οργανιςμϊν, ενϊ ο ΕΕΛΛΑΚ 
επικυμεί και τθ ςυμμετοχι του ςτθ λειτουργία των ΠΕΚΣΠΕ. 
Πλθροφορίεσ από τθν μζχρι ςιμερα πιλοτικι εφαρμογι: 
1. http://pektpe.xyz/ 
2. https://bit.ly/3wfpm0R 
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