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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  
Έδεσσα,    12 - 2 - 2021 
Αρ. πρωτ.:  1482 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
 

ΠΡΟΣ: 
Όλα τα Σχολεία της Δ.Δ.Ε. Πέλλας 
 

 
Ταχ.δ/νση:  Εγνατίας 91, Έδεσσα, τ.κ. 58200 
Πληροφορίες: Τ. Αντωνέλης,  Δ. Γερεμτζές 
E-mail:    ekfepellas@gmail.com 

Τηλ.:    6979328392,  2381351417 
 
   

 
 

 
ΚΟΙΝ.:  

 Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. 

 Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

 Οργανισμός Ανοιχτών 
Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) 

 
 

ΘΕΜΑ:  Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα:  «Η ρομποτική πάει στο Σχολείο»   

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας σε συνεργασία με το τμήμα Φυσικής του 

Α.Π.Θ., το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), τα Ε.Κ. 

Έδεσσας, Γιαννιτσών, Αριδαίας και το Ε.Κ.Φ.Ε. Πέλλας διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

«Η ρομποτική πάει στο Σχολείο» 

(Έγκριση ΥΠΑΙΘ:  Φ16/8167/Δ2/25-1-2021) 

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την γνωριμία και προτροπή για ενασχόληση μαθητών και 

εκπαιδευτικών με την εκπαιδευτική ρομποτική, τη διάδοση της χρήσης των Ανοιχτών Τεχνολογιών 

Ρομποτικής και την αξιοποίηση της ρομποτικής σε διάφορα πεδία της εκπαίδευσης (μαθήματα 

Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών - Μαθήματα Τομέων ΕΠΑΛ). 

Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για την συμβολή της 

ρομποτικής στην επίλυση προβλημάτων (τεχνολογικών, επιστημονικών, κ.ά.).  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Α΄. Σεμινάριο εξ αποστάσεως (ασύγχρονης) επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.  

 Το σεμινάριο αφορά : 

(i) εισαγωγή και χρήση του μικροελεγκτή Arduino,  

(ii) εισαγωγή και εφαρμογές τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D-printing) και  

(iii) εισαγωγή στη χρήση του συστήματος ρομποτικής EV3. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως ειδικότητας, διότι  

απαιτούνται μόνο βασικές γνώσεις χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου. Προτεραιότητα για τη 

συμμετοχή στο σεμινάριο έχουν οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να εμπλακούν στην φάση Β΄ που 

περιγράφεται παρακάτω.   

Β΄. Σχηματισμός ομάδων μαθητών/-τριών ανά Σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολουθούν το 

σεμινάριο (Α΄) σχηματίζουν (κατά τη διάρκειά-του ή μετά) μια μαθητική ομάδα ανά Σχολείο και (μαζί 

με την μαθητική ομάδα) αναλαμβάνουν ένα (απλό ή σύνθετο) έργο (πραγματικό ή σε εικονικό 

περιβάλλον) που σχετίζεται με χρήση μικροελεγκτών, εκπαιδεύουν και καθοδηγούν την ομάδα τους. 

Επίσης, η ΔΔΕ Πέλλας θα συγκροτήσει ομάδα υποστήριξης των εκπαιδευτικών που θα εμπλακούν στο 

mailto:ekfepellas@gmail.com


2 
 

πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί το έργο την παρούσα σχολική 

χρονιά, η εκπόνηση του έργου μπορεί να γίνει την επόμενη. Το έργο αυτό, εφόσον οι μαθητικές ομάδες 

το επιθυμούν και είναι δυνατόν, μπορούν να το παρουσιάσουν στο «Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής», τον Μάιο 2021. 

Πληροφορίες για το σεμινάριο (Α΄).  

 Το σεμινάριο χωρίζεται σε εβδομαδιαίες δράσεις. 

 Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα μπαίνουν στην πλατφόρμα moodle 

(http://edifet.web.auth.gr/moodle) με κωδικούς που θα τους σταλούν μετά την εγγραφή τους,  θα 

έχουν πρόσβαση σε υλικό επιμόρφωσης (που περιλαμβάνει βίντεο με λεπτομερείς οδηγίες) και θα 

εκπονούν (με χρήση της πλατφόρμας TINKERCAD, βλ. παρακάτω) απλές, σύντομες εργασίες που θα 

τους δίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάποιες από τις εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 

παρουσιαστούν στο «Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής»). 

 Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν με χρήση της πλατφόρμας TINKERCAD. Η πλατφόρμα 

TINKERCAD είναι δικτυακή και απαιτεί μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου 

(φυλλομετρητή, browser). 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει δωρεάν λογαριασμό στο TINKERCAD ή να κάνει login με 

λογαριασμό από το gmail.  

Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει την “τάξη” του (μαθητική ομάδα) για την οποία 

παρέχεται κωδικός. Οι μαθητές (για να κάνουν login) χρειάζονται μόνο τον κωδικό της “τάξης”. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιβλέπει τα έργα που κατασκευάζουν οι μαθητές και να 

παρακολουθεί τη δραστηριότητά τους. 

 Η κατανομή των θεματικών ενοτήτων ανά εβδομάδα είναι η ακόλουθη: 

1η   εβδομάδα από 22 Φεβρουαρίου:  (i) Arduino 

2η   εβδομάδα από 01 Μαρτίου:  (i) Arduino 

3η   εβδομάδα από 08 Μαρτίου:  (i) Arduino 

4η   εβδομάδα από 15 Μαρτίου:  (i) Arduino 

5η   εβδομάδα από 22 Μαρτίου:  (ii) 3D-printing 

6η   εβδομάδα από 29 Μαρτίου:  (ii) 3D-printing 

7η   εβδομάδα από 05 Απριλίου:  (ii) 3D-printing 

8η   εβδομάδα από 12 Απριλίου:  (ii) 3D-printing 

9η   εβδομάδα από 19 Απριλίου:  (iii) EV3 

 Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να 

σχηματίσουν μαθητική ομάδα για την εκπόνηση έργου (το παρόν ή το επόμενο σχολικό έτος). 

 Σε όσους/-ες ολοκληρώσουν τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση 

παρακολούθησης. 

 Η ομάδα επιμόρφωσης απαρτίζεται από:  

- Πολάτογλου Χαρίτων, Καθηγητής Φυσικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Φυσικής  

& Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔΙ.Φ.Ε.Τ.), 

- Τσιαστούδης Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ, MSc, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, 

συνεργαζόμενος με το Εργαστήριο ΔΙ.Φ.Ε.Τ.       και  
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- Μαΐδου Ανθούλα, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ81, συνεργαζόμενη με το 

Ε.ΔΙ.Φ.Ε.Τ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, ως την Πέμπτη, 18 

Φεβρουαρίου 2021, στην φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/n4SKCJ3G4kdgwXPNA 

 για να αποσταλούν στο Ε.ΔΙ.Φ.Ε.Τ. του Α.Π.Θ. και να γίνει εγγραφή τους στην πλατφόρμα moodle. 
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