
 

Ενθμερωτικό Δελτίο 
«Δράςεισ του Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. Πτολεμαΐδασ 

για το διάςτθμα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022» 
 

Ημερομθνία: 30-09-2022 
 

ασ προςκαλοφμε να εκδθλϊςετε ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτισ πιλοτικζσ δράςεισ, που 

διοργανϊνει ο Πόλοσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ, Σεχνολογίασ, Πλθροφορίασ και 

Επικοινωνιϊν (Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε.) Πτολεμαΐδασ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ για το διάςτθμα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022. Οι δράςεισ κα υλοποιθκοφν με 

φυςικι παρουςία1 ςτισ εγκαταςτάςεισ του Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. Πτολεμαΐδασ το διάςτθμα Οκτωβρίου 

– Δεκεμβρίου 2022 ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ Πλθροφορικισ των ςχολικϊν 

μονάδων του Διμου Εορδαίασ και του Διμου Βοΐου. 

Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ 8-23 Οκτωβρίου 2022 

 Εργαςτιριο Ρομποτικισ και Python.  
Διάρκεια: 2 ϊρεσ. 
Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ ΕΠΑΛ τομζα Πλθροφορικισ. 

φντομθ περιγραφι: Εργαςτιριο προγραμματιςμοφ και ρομποτικισ διάρκειασ 2 ωρϊν 
ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ Προγραμματιςμοφ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
Gears2. 

 

Εργαςτιρια με φυςικι παρουςία – Διδακτικζσ Επιςκζψεισ 

 Βιωματικό εργαςτιριο “Σεχνθτι Νοθμοςφνθ, Εικονικοί βοθκοί και το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων”. Τλοποίθςθ δια ηϊςθσ ςε ςυνεργαςία με ςχολεία Αϋ/Θμιασ Εκπ/ςθσ. 
Διάρκεια: 1 ϊρα. 
Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Αϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ. 

φντομθ περιγραφι: Εργαςτιρια διάρκειασ 1 ϊρασ για μακθτζσ/τριεσ Αϋ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ. Διάδραςθ με τουσ εικονικοφσ ψθφιακοφσ βοθκοφσ, τθν πλατφόρμα ανοικτοφ 
κϊδικα Home Assistant και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Η υλοποίθςθ κα 
πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο του Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. Πτολεμαΐδασ με φυςικι παρουςία των 
μακθτϊν/τριϊν. 

                                                           

1 Για τθν υλοποίθςθ των εργαςτθρίων με φυςικι παρουςία, είναι απαραίτθτθ θ λιψθ όλων των μζτρων 
προςταςίασ που ορίηονται από τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υγειονομικζσ αρχζσ κατά τθσ διαςποράσ του 
COVID-19. 
2 Σο Gears (γνωςτόσ και ωσ GearsBot) είναι ζνασ προςομοιωτισ 3D Robotics. Τποςτθρίηει 
προγραμματιςμό ςε μπλοκ, αυτόματθ μετατροπι μπλοκ ςε κϊδικα Python και άμεςο προγραμματιςμό 
ςε Python (Ev3dev και Pybricks). Ο δθμιουργθμζνοσ κϊδικασ Python μπορεί να τρζξει τόςο ςτο Gears 
όςο και ςε ζνα πραγματικό ρομπότ με ελάχιςτεσ ι κακόλου τροποποιιςεισ. 
https://gears.aposteriori.com.sg/ 

https://gears.aposteriori.com.sg/


 

 Προγραμματίηοντασ EV3 Mindstorms - (εργαςτιρια εκπαιδευτικισ ρομποτικισ  και 
προγραμματιςμοφ). 
Διάρκεια: 2 ϊρεσ. 
Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ (Γυμνάςια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. τομζα 

Πλθροφορικισ). 

 

φντομθ περιγραφι: Εργαςτιρια εκπαιδευτικισ ρομποτικισ με Lego Mindstorms EV3 

διάρκειασ 2 ωρϊν για μακθτζσ/τριεσ ςτο πλαίςιο των μακθμάτων Πλθροφορικισ. Η 

υλοποίθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ Πλθροφορικισ 

ςτον χϊρο του Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. Πτολεμαΐδασ με φυςικι παρουςία των μακθτϊν και του 

εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ. Κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων κα αξιοποιθκεί ο 

εξοπλιςμόσ των ςχολικϊν μονάδων (Laptop και εκπαιδευτικά πακζτα ρομποτικισ EV3). 

Σα εργαςτιρια περιλαμβάνουν:  
 Γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακζτο ρομποτικισ EV3 και καταςκευι 

ρομποτικϊν οχθμάτων. 
 Προγραμματιςμόσ των ρομποτικϊν οχθμάτων (π.χ. οι ομάδεσ των μακθτϊν κα 

κλθκοφν να προγραμματίςουν το όχθμα τουσ ϊςτε να μπορεί να εκτελεί απλζσ 
αλλά και ςφνκετεσ λειτουργίεσ, όπωσ να αναγνωρίηει χρϊματα, να πλοθγείται 
ςτο χϊρο αποφεφγοντασ εμπόδια, να κινείται αυτόνομα ςε προδιαγεγραμμζνθ 
διαδρομι κ.α.). 

 

Όμιλοι Ρομποτικισ 

 Διάχυςθ τεχνογνωςίασ και καλζσ πρακτικζσ. 
Διάρκεια: 2ωρεσ ςυναντιςεισ. 
Απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν ι επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςε 
ομίλουσ Ρομποτικισ. 
φντομθ περιγραφι: Εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ ςτον χϊρο του Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. 
Πτολεμαΐδασ που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία των Ομίλων Ρομποτικισ των 
χολικϊν μονάδων.  
Θεματικζσ ενότθτεσ:  Οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά κζματα, καλζσ πρακτικζσ, 
Διαγωνιςμοί Ρομποτικισ κ.α.. 

 υνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ “Ζϊνθσ χολικϊν Μακθτικϊν Ομίλων 
Ρομποτικισ” τθσ Α’/κμιασ Εκπ/ςθσ. 
Διάρκεια: 2 ϊρεσ. 
Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςε ομίλουσ Ρομποτικισ ςτο πλαίςιο 
του αναβακμιςμζνου Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου. 
 
φντομθ περιγραφι: Εργαςτιρια εκπαιδευτικισ ρομποτικισ με Lego WeDo, 
Mindstorms και άλλεσ εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ διάρκειασ 2 ωρϊν. Η υλοποίθςθ κα 
πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των Ομίλων Ρομποτικισ ςτον 
χϊρο του Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. Πτολεμαΐδασ με φυςικι παρουςία των μακθτϊν/τριϊν. Κατά τθν 
υλοποίθςθ των εργαςτθρίων κα αξιοποιθκοφν τα εκπαιδευτικά πακζτα Lego WeDo των 
ςχολικϊν μονάδων. 



 

 υνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των εκπαιδευτικϊν Ομίλων Ρομποτικισ τθσ 
Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ. 
Διάρκεια: 2 ϊρεσ. 
Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικοφσ ομίλουσ 
Ρομποτικισ. 
 
φντομθ περιγραφι: Εργαςτιρια εκπαιδευτικισ ρομποτικισ με Lego Mindstorms, 
Edison, Arduino, Raspberry και άλλεσ εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ διάρκειασ 2 ωρϊν. Η 
υλοποίθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των Ομίλων 
Ρομποτικισ ςτον χϊρο του Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. Πτολεμαΐδασ με φυςικι παρουςία των 
μακθτϊν/τριϊν. 

 

Δθλϊςτε τθν πρόκεςθ ςασ για ςυμμετοχι ςτισ παραπάνω δράςεισ ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ φόρμεσ: 

Εργαςτιρια με φυςικι παρουςία: https://forms.gle/go4euWvgCR32uvLF7 

Όμιλοι Ρομποτικισ: https://forms.gle/hgCJnipFAitDV4kj6 

 
Πλθροφορίεσ: 
Πόλοσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ Σ.Π.Ε. Πτολεμαΐδασ 

Βαςιλειάδου Πολυξζνθ ΠΕ86 

Ζαραφίδθσ Χαράλαμποσ ΠΕ86 
e-mail: pektpeptol@sch.gr 
Ιςτότοποσ: https://pektpeptol.mysch.gr/ 
Κανάλι Youtube Π.Ε.Κ.Σ.Π.Ε. Πτολεμαΐδασ:  
https://www.youtube.com/channel/UC15t5oqxv0Rl9vRheMY1HRQ 

Κανάλι Youtube Πόλων Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ Σ.Π.Ε. Π.Δ.Ε. Δ. Μακεδονίασ:  
https://www.youtube.com/channel/UCqXiSXpk32NN9dXOnG818fg 
 

  
Πόλοι Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ Σ.Π.Ε. 

Π.Δ.Ε. Δ. Μακεδονίασ 

Πόλοσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ Σ.Π.Ε. 
Πτολεμαΐδασ 

Π.Δ.Ε. Δ. Μακεδονίασ 
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