
 

Δελτίο Σφπου τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ 

Εναρκτιρια ςυνάντθςθ ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ 

Erasmus+ με τίτλο «Dig4Future» 

Σθ Δευτζρα 22 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιικθκε διαδικτυακι εναρκτιρια ςυνάντθςθ 
(kick off meeting) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ με τίτλο “Dig4Future”. τθ 
ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί ςχολικϊν μονάδων από τθν Περιφερειακι 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Σο πρόγραμμα οργανϊνει και υλοποιεί το 
ΚΜΟΠ-Κζντρο Κοινωνικισ Δράςθσ και Καινοτομίασ (https://www.kmop.gr) ςε ςυνεργαςία με 
τθν ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ (https://bit.ly/3n5XFEe). 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ ςυηθτικθκαν διεξοδικά κζματα ςχετικά με τθν οργάνωςθ 
και υλοποίθςθ του προγράμματοσ, ξεκινϊντασ από τισ ειςαγωγικζσ τοποκετιςεισ του 
Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Δυτ. Μακεδονίασ κ. Θοδωρι Μαρδίρθ και τθσ 
υπεφκυνθσ του προγράμματοσ ςτο ΚΜΟΠ κ. Αριάδνθσ Ματράκα, ςυνεχίηοντασ με τουσ 
βαςικοφσ  άξονεσ τθσ παρουςίαςθσ και τελειϊνοντασ με ερωτιςεισ ςχετικά με τθν 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ. 

 
Σο ζργο DIG4Future – Ψθφιακζσ ικανότθτεσ, Ζνταξθ και Ανάπτυξθ για τισ μελλοντικζσ γενιζσ, 
ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων ψθφιακά αποκλειςμζνων 
νζων, θλικίασ μεταξφ 12 και 13 ετϊν, ςτθν Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία. 
 
Για τον ςκοπό αυτό, οι Εταίροι του ζργου ςκοπεφουν να αναπτφξουν και εφαρμόςουν μια 
καινοτόμο εκπαιδευτικι μζκοδο που κα προωκεί τθ ςυνεκπαίδευςθ, δίνοντασ αξία ςτον 
ρόλο του εκπαιδευτικοφ και εςτιάηοντασ ςτθν Σεχνθτι Νοθμοςφνθ και τισ ευρείεσ εφαρμογζσ 
τθσ. Σο ζργο αναφζρεται ςτο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Ψθφιακϊν Ικανοτιτων (DigComp 2.1), το 
οποίο περιλαμβάνει 21 ικανότθτεσ και πζντε «κφριουσ τομείσ ικανοτιτων»: παιδεία 
πληροφοριϊν και δεδομζνων, επικοινωνία και ςυνεργαςία, δημιουργία ψηφιακοφ 
περιεχομζνου, αςφάλεια και επίλυςη προβλημάτων. 
 
τόχοσ του ζργου 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ ανάπτυξθ διδακτικοφ υλικοφ για τθν προϊκθςθ 

δραςτθριοτιτων που εξοικειϊνουν μακθτζσ/τριεσ με τθν Σεχνθτι Νοθμοςφνθ (Artificial 

Intelligence/AI) και με παράδειγμα τθσ ςτθν κακθμερινι ηωι. 

Οι επιμζρουσ ςτόχοι και τα αποτελζςματα του προγράμματοσ περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

 Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των ςχολείων να χειρίηονται τθν ζνταξθ και τα 
μειονεκτιματα μζςω τθσ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν και τθσ εφαρμογισ 
καινοτόμων εκπαιδευτικϊν εργαλείων  

 Ενίςχυςθ των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων των εκπαιδευτικϊν 

 Προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςε περιφερειακζσ/εκνικζσ/ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ 

 Κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο θ Σεχνθτι Νοθμοςφνθ ςυνειςφζρει ςτθν 
εκπαίδευςθ 

 Κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν και εφαρμογϊν τθσ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ 

 Τλοποίθςθ δραςτθριοτιτων ςτθν τάξθ που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ ςτθν 

Σεχνθτι Νοθμοςφνθ. 

https://www.kmop.gr/
https://bit.ly/3n5XFEe


 
 Βελτίωςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων, ιδίωσ εκείνων που αφοροφν ςτθ δθμιουργία 

περιεχομζνου, τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τθν αςφάλεια και το απόρρθτο. 

 Κατανόθςθ κεμάτων που ςχετίηονται με τθν θκικι και τθν ιδιωτικότθτα τθσ Σεχνθτισ 
Νοθμοςφνθσ 

 
Σελικά, το ζργο κα ζχει άμεςο αντίκτυπο ςε περίπου 40 εκπαιδευτικοφσ και 650 
μακθτζσ/τριεσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Με τθν ολοκλιρωςι τθσ παραδειγματικισ ζρευνασ, 
κα ακολουκιςει διάχυςθ τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ και του διδακτικοφ μοντζλου ςε όλθ τθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα. 
 
Εκπαίδευςθ & Τλοποίθςθ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ  

Η εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν περιλαμβάνει 16 ϊρεσ (4 για κάκε ενότθτα) για το πρϊτο 

ζτοσ (μεταξφ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021) και 6 ϊρεσ το δεφτερο ζτοσ (επτζμβριοσ-

Οκτϊβριοσ 2022). 

Οι εκπαιδεφςεισ ςτισ τάξεισ από τουσ εκπαιδευτικοφσ κα πραγματοποιθκοφν μεταξφ 
Ιανουαρίου και Απριλίου 2022 για το (πρϊτο ζτοσ υλοποίθςθσ) και Νοεμβρίου 2022 και 
Απριλίου 2023 (δεφτερο ζτοσ υλοποίθςθσ). 
 

 


