
 
 

Κοζάνη, 02-06-2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Απολογισμός δράσεων Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Καστοριάς» 

 

Κατά το τρέχoν σχολικό έτος 2021-2022 και μέχρι 30 Μαΐου 2022 οι δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τον ΠΕΚΤΠΕ Καστοριάς ήταν: 

 

● Υλοποίηση  επτά  σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με θέματα: 
 

o Δημιουργία και διαχείριση Ιστολογίου (blog) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

o Προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch – Αξιοποίησή του στα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων 

o 3D σχεδίαση με Tinkercad - Αξιοποίησή του στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

 
 
● Υλοποίηση 56 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ομάδες μαθητών σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάρκειας 2 με 4 ωρών (δια ζώσης) με 
θέματα: 
 

o Physical computing με Raspberry Pi και Arduino Uno για μαθητές ΓΕΛ 

o Σχεδίαση και εκτύπωση σε τρεις διαστάσεις - 3D Printing με το TinkerCad 

o Εργαστήρια ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού με Lego Wedo 2 

o Εργαστήρια ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου – ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με Lego EV3 

 
● Συνεργασία με το 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς στον όμιλο Ρομποτικής 
Robokastores με δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. 

 

● Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε σχολικές μονάδες σε θέματα  κυρίως  δημιουργίας και 
διαχείρισης Ιστολογίου (blog) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο καθώς και τεχνικών θεμάτων 
δικτύου. 
 
● Συνεργασία με το 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Καστοριάς για 3d σχεδίαση και εκτύπωση 
φιγούρων για επιτραπέζιο παιχνίδι 
 
● Συνεργασία με το ΕΠΑΛ Καστοριάς: 
 

1. Υλοποίηση 3 κατασκευών (Συσκευή δημιουργίας βίντεο με χρονική καθυστέρηση, 
συσκευή μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών του αέρα, απομακρυσμένος 
έλεγχος συσκευών μέσω κινητού τηλεφώνου) για την συμμετοχή του σχολείου 
στον διαγωνισμό “Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση”. 

2. Υλοποίηση συσκευής η οποία ταξινομεί κουφέτα M&M με βάση το χρώμα τους. 



3. Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων σε Arduino Uno με σκοπό την δημιουργία 
συσκευής για την υδροπονική καλλιέργεια φυτών. 

 
● Συνεργασία με τους υπόλοιπους Πόλους Δυτικής Μακεδονίας με συντονιστή τον                               
κ. Σωτήρη Γεωργίου του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Φλώρινας για τη δημιουργία 
Εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας HistorAR 4th grd για το σχολικό βιβλίο Ιστορίας 
της Δ΄ Δημοτικού. 

 
● Συντονισμός, καθοδήγηση σε σχολικές μονάδες και υλοποίηση του 11ου Μαθητικού 
Φεστιβάλ Ψηφιακής δημιουργίας Καστοριάς τον Μάιο του 2022. 

 

 

 
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής  Μακεδονίας –  

Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 


