
 
 

 

 

  

 

Συχνές Ερωτήσεις για τον Διαγωνισμό Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης 

Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 
1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό; 
 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) οι οποίοι: (α) διαθέτουν λογαριασμό στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 1  και (β) έχουν αναρτήσει μία ή περισσότερες 
Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Φωτόδεντρο/Ανοιχτές 
Εκπαιδευτικές Πρακτικές»2. Οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές θα πρέπει να 
έχουν περάσει επιτυχώς τη διαδικασία ελέγχου του Αποθετηρίου 
«Φωτόδεντρο/Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές», δηλαδή να έχουν ελεγχθεί ότι 
δεν παραβαίνουν τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του 
Αποθετηρίου, το οποίο απαιτεί 1-3 εργάσιμες ημέρες. 
 
2. Με ποιο τρόπο μπορώ να συμμετάσχω στον Διαγωνισμό; 
 
Συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία βρίσκεται 
στην διεύθυνση http://www.i-participate.gr/. 
 
3. Με ποιο τρόπο θα γίνεται η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον 

Διαγωνισμό κατά την εξέλιξη του και την αξιολόγηση των υποβληθέντων 
αιτήσεων συμμετοχής. 

 
Η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση του λογαριασμού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον συμμετέχοντα στον 
Διαγωνισμό, κατά την φάση υποβολής της αίτησης συμμετοχής του σε αυτόν. 
Προτείνεται ο τακτικός έλεγχος του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τυχόν προβλήματα που αφορούν την αίτηση 
συμμετοχής στον διαγωνισμό και την αξιολόγηση της. 
 
4. Έχω αναρτήσει μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική στο Πανελλήνιο 

Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση «Φωτόδεντρο/Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» κάνοντας 

                                                           
1  Αν δεν είστε εγγεγραμμένος στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορείτε να εγγραφείτε στον 
παρακάτω σύνδεσμο https://registernew.sch.gr 
2 http://photodentro.edu.gr/oep/  



 
 

 

 

  

 

χρήση του παλιού προτύπου περιγραφής Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής 
(το οποίο αντικαταστάθηκε στης 2 Ιουνίου 2015) και έχω υποβάλλει αίτηση 
συμμετοχής στον διαγωνισμό η οποία αφορά την εν λόγω πρακτική. Πρέπει 
υποχρεωτικά να επαναυποβάλλω την πρακτική σύμφωνα με το νέο πρότυπο, 
ώστε να αξιολογηθεί; 

 
Η επαναυποβολή μίας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής σύμφωνα με το νέο 
πρότυπο που αναρτήθηκε στον δικτυακό κόμβο «Συμμετέχω» 3  δεν είναι 
υποχρεωτική και δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού της αίτησης συμμετοχής 
στον Διαγωνισμό. Ωστόσο προτείνεται η επαναυποβολή της πρακτικής σύμφωνα 
με το νέο πρότυπο, στο οποίο δίνονται περισσότερες κατευθύνσεις/οδηγίες 
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε πεδίο του 
προτύπου περιγραφής της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής. 
 
5. Μπορώ να επιλέξω δύο διαφορετικές ενότητες του Διαγωνισμού στις οποίες 

επιθυμώ να διαγωνιστεί μία Ανοικτή Εκπαιδευτική Πρακτική; 
 
Όχι, θα πρέπει να επιλέξετε μόνο μία από τις ενότητες του διαγωνισμού κατά την 
υποβολή της συμμετοχής σας σε αυτόν. Αν μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική 
υποβληθεί σε δύο (2) ενότητες από τον ίδιο ή διαφορετικό εκπαιδευτικό, θα 
απορρίπτεται αυτόματα και δεν θα μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης. 
 
6. Γίνεται δεκτή στον Διαγωνισμό αίτηση συμμετοχής η οποία αφορά μία 

Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική η οποία έχει ήδη βραβευτεί σε άλλους 
εθνικούς ή ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς; 

 
Όχι, δεν γίνεται δεκτή στο Διαγωνισμό αίτηση συμμετοχής η οποία αφορά  
πρακτική, που έχει ήδη βραβευτεί σε άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς 
διαγωνισμούς.  

 
7. Γίνεται δεκτή στον Διαγωνισμό αίτηση συμμετοχής η οποία αφορά Ανοιχτή 

Εκπαιδευτική Πρακτική η οποία δεν έχει αναρτηθεί στο Πανελλήνιο 
Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση «Φωτόδεντρο/Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» αλλά σε 
κάποιο άλλο αποθετήριο ή δικτυακό τόπο; 

 
Όχι, δεν γίνεται δεκτή αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό η οποία αφορά μία 
Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική, η οποία δεν έχει αναρτηθεί στο Πανελλήνιο 
Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση «Φωτόδεντρο/Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές». Σε αυτή την 
περίπτωση, εφόσον ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, 

                                                           
3 http://i-participate.gr/inspire     



 
 

 

 

  

 

θα πρέπει (α) να υποβάλλει την πρακτική του στο Πανελλήνιο Αποθετήριο 
Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
«Φωτόδεντρο/Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές», (β) η Ανοιχτή Εκπαιδευτική 
Πρακτική να έχει περάσει επιτυχώς τη διαδικασία ελέγχου του Αποθετηρίου 
«Φωτόδεντρο/Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» και (γ) να υποβάλει εκ νέου 
αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 


