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Θέλετε να φέρετε την καινοτομία στο 
σχολείο σας; 

 
Πάρτε μέρος στο  

Open Discovery Space! 
http://portal.opendiscoveryspace.eu/ 
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http://portal.opendiscoveryspace.eu/ 
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Τι μπορείτε να 
κάνετε στο Open 
Discovery Space; Δημιουργείτε την 

ψηφιακή κοινότητα του 
σχολείου σας 

Δικτυώνεστε με 2000 
σχολεία από όλη την 

Ευρώπη 

Συμμετέχετε σε διεθνείς 
‘θεματικές’ ψηφιακές 

κοινότητες 

Πρόσβαση σε 1.000.000 
ψηφιακές εκπαιδευτικές 

πηγές 

Δημιουργείτε και μοιράζεστε 
τις δικές σας πηγές (σχέδια 
μαθημάτων, εκπαιδευτικά 

σενάρια) 

Δημιουργείτε την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη του 

σχολείου σας 

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις 
(καλοκαιρινά και θερινά 

σχολεία) για εκπαιδευτικούς 

Συμμετοχή σε online 
επιμορφωτικές δράσεις σε 
συνεργασία με γονείς και 
άλλους εκπαιδευτικούς 

Πρόσβαση σε εργαλεία 
αυτο-αξιολόγησης του 

σχολείου και του 
εκπαιδευτικού 

Συμμετοχή σε διεθνείς 
συνεργατικές δράσεις 

εφαρμογής 
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Συνεργασία με εθνικές 
πρωτοβουλίες 

 
 

 Στην Ελλάδα: ΙΕΠ, Φωτόδεντρο, Ψηφιακό Σχολείο/ 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  
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Πώς μπορεί να ενταχθεί το 
σχολείο σας στο ODS- Βήμα 1 Βήμα 1: Συμπλήρωση 

του 
ερωτηματολογίου 
http://greece.e-
mature.ea.gr/ 
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Καθορισμός στόχων για 
την ανάπτυξη του 

σχολείου και σχεδιασμός 
δράσης 

Σύνδεση με σχολεία 
από όλη την Ευρώπη 

Πώς μπορεί να ενταχθεί το 
σχολείο σας στο ODS1- Βήμα 2 

Βήμα 2: Συμπλήρωση 
του σχεδίου δράσης 

του σχολείου    
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Εργαλείο για τον σχεδιασμό  
του πλάνου δράσης της 
σχολικής μονάδας -> 
μακροπρόθεσμοι στόχοι για 
τη σχολική ανάπτυξη 

- Όραμα του σχολείου 
- Στόχοι ανάπτυξης  
- Συνεργασία με άλλα σχολεία/ δίκτυα/ 

γονείς/ άλλους φορείς/ τοπική κοινωνία  
- Περιοχές του Αναλυτικού προγράμματος  
- Τεχνολογικά εργαλεία (λογισμικά/ 

υλικό)  
- Ανάγκες για υποστήριξη (παιδαγωγική/ 

τεχνολογική/ επιμορφωτική)  
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Το προφίλ του σχολείου  



Ellinogermaniki Agogi  

Εγγραφή στην 
πλατφόρμα του ODS 

http://portal.opendisco
veryspace.eu/ 

 

…και δημιουργία 
της κοινότητας του 

σχολείου  

Πώς μπορεί να ενταχθεί το 
σχολείο σας στο ODS1- Βήμα 3 
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Examples of school activities 

Virtual connection with CERN- 
Greece, 3rd Senior High-School of 
Komotini  
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Εικονικές ξεναγήσεις:  
• Kέντρα ελέγχου των Πειραμάτων 

ATLAS και CMS στο CERN  
• Σύνδεση με το ICE Cube Neutrino 

Observatory- Νότιος Πόλος  
 
 

Παραδείγματα σχολικών δράσεων ODS  

http://www.argolidaportal.gr/sites/default/files/field/image/img_7972_small.jpg
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Συνεργασία σχολείων Ν. 
Ηλείας για το project «Η 
Φυσική των Ολυμπιακών 
Αγώνων»  

Παραδείγματα σχολικών δράσεων ODS  
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“Καλημέρα κύριε Higgs” : Συνεργασία 
Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας με 
CERN με πυρήνα το ΔΣ Πορταριάς  

Παραδείγματα σχολικών δράσεων ODS  
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Ψηφιακές συνδέσεις – 
κοινές διδακτικές ώρες 
μεταξύ του Δημοτικού 
της Γαύδου (μόνο 4 
μαθητές) και του Αγ. 
Σπυρίδωνα Λευκωσίας. 

Παραδείγματα σχολικών δράσεων ODS  
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Σχεδιασμός και χρήση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού σε επίσκεψη στο 
Βυζαντινό Μουσείο 

Παραδείγματα σχολικών δράσεων ODS  
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Διεθνείς συνεργασίες σχολείων  

Το πείραμα του Ερατοσθένη 
Συνεργασία σχολείων για την από κοινού παρατήρηση και 
μέτρηση της περιφέρειας της γης, βάσει του πειράματος 
του Ερατοσθένη  
http://www.opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers  
 

Examples of school activities 

http://www.opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers
http://www.opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers
http://www.opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers
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Επικοινωνήστε μαζί μας: 
 

Ελένη Χελιώτη chelioti@ea.gr 
Στέφανος Χερουβής stecherouvis@ea.gr   

mailto:chelioti@ea.gr
mailto:stecherouvis@ea.gr

