Ενηµερωτικό δελτίο ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΥΛΗΣ Υπ.Ε.Π.Θ.: ΠΕ∆ΙΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεάπολης
28/06/2007
Έκδοση 7η

Νέα από τo e-yliko.gr
Το Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής
Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ. στο πλαίσιο της
συνεργασίας µε το Ίδρυµα Ευγενίδου και
το Μουσείο Ηρακλειδών σας προτείνει
τη ∆ιαδραστική Έκθεση και τα θερινά
παιδικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας
5-8 ετών µε ελεύθερη είσοδο για το
χρονικό διάστηµα από Τρίτη, 26 Ιουνίου
2007-Πέµπτη, 12 Ιουλίου 2007 και ώρες
από 17:00 - 19:00 αντίστοιχα.
Περιεχόµενα

«ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ &
∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ»

Νέα από το e-yliko.gr
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί
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∆ιαγωνισµός eTwinning

3

Μία ιδιαίτερη
εκδήλωση-γιορτή,
προς τιµήν των
µαθητών του
Καλλιτεχνικού
Γυµνασίου Γέρακα,
διοργανώθηκε τη
∆ευτέρα 18 Ιουνίου
2007, στις 19.00 στο
Ίδρυµα Ευγενίδου.
Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε µε
την ευκαιρία της
έκθεσης ECO-TRASH
ART, η οποία
φιλοξενείται στους
χώρους του Ιδρύµατος
από 5 Ιουνίου εως 31
Ιουλίου 2007 και
απαρτίζεται από τα
εικαστικά έργα των
µαθητών, οι οποίοι
δηµιουργούν
χρησιµοποιώντας
ανακυκλώσιµα ή
ανακυκλωµένα υλικά
ακόµη και σκουπίδια.

∆ιάρκεια: 6 δίωρα (µε ενδιάµεσο
10λεπτο διάλειµµα στο οποίο
προσφέρεται σνακ & χυµός)
Συχνότητα: 2 συναντήσεις ανά
εβδοµάδα, στο χώρο του
Μουσείου
Ηµεροµηνίες - Περιεχόµενο
Συναντήσεων - Ώρες
•

Τρίτη 26/6/07: Αναζήτηση της
δύναµης των χρωµάτων µε
αφετηρία το έργο του Victor
Vasarely. Χρώµα, σχήµα,
σύµβολο. Κατασκευές mandala
Πέµπτη 28/6/07: Ο "κήπος" του
M.C.Escher. Κατασκευή
πλακοστρώσεων, collages.
Τρίτη 3/7/07: Κάτοπτρα και φως.
Η γοητεία του Adolf Luther. Φως,
σκιά, σκοτάδι. ∆ηµιουργίες µε
µολύβι. ∆ηµιουργίες µε

Πέµπτη 5/7/07: Μουσική, Εικόνα
(η µουσική των χρωµάτων) &
Αφήγηση. Προσωπικοί µύθοι και
αφηγήσεις που γεννούν οι
εικόνες. ∆ηµιουργία αφηγήσεων
µε αφορµή τα εκθέµατα του
Μουσείου.
Τρίτη 10/7/07: Τέχνη και πόλη.
Η "πολύχρωµη" πόλη του Victor
Vasarely. Η "ένταξη" της Τέχνης
του Adolf Luther στο δηµόσιο
χώρο. ∆ηµόσια τέχνη, Τέχνη
Κοινότητας, Παραδείγµατα
πόλεων. Κατασκευή/σχεδιασµός
από τα παιδιά της δικής τους
(βιώσιµης) art πόλης.
Πέµπτη 12/7/07: Εργαστήριο για
τη δηµιουργία ενός οµαδικού
έργου. Κλείσιµο σεµιναρίου.
Λόγω
περιορισµένου
αριθµού
θέσεων,
είναι
απαραίτητη
η δήλωση συµµετοχής στο τηλ. 210
34 61 981 ∆ευτ.-Παρ. 9:00-17:00
ή στο enomikou@artinvest.gr, κυρία
Ελένη Μ. Νοµικού
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Ειδικής Αγωγής, για να υποβάλουν
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προτάσεις διδασκαλίας).
Μέσα από τη δράση αυτή επιδιώκεται η
ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού,
το οποίο θα εµπλουτίσει το υλικό του
υπάρχοντος

δικτυακού

τόπου

(http://www.e-yliko.gr).
Η
κατανοµή
των
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
(προτάσεων
διδασκαλίας) ανά βαθµίδα εκπαίδευσης έχει
ως εξής:
Βαθµίδα εκπαίδευσης

Ποσοστό

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση

45%

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση

55%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Σε
αυτές
περιλαµβάνονται
και
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
(προτάσεις διδασκαλίας) που αφορούν
άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες.
Τονίζεται ότι κάθε εκπαιδευτικός έχει τη
δυνατότητα να υποβάλει ΜΟΝΟ µία (1)
πρόταση διδασκαλίας. Οι προτάσεις
διδασκαλίας που είναι ήδη αναρτηµένες

στην εκπαιδευτική πύλη µε την τωρινή
της
µορφή
(www.e-yliko.gr)
δεν
µπορούν να επανυποβληθούν.
Οι δραστηριότητες που θα υποβληθούν
θα αξιολογηθούν από αρµόδια Επιτροπή
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Κατά
την
αξιολόγηση
των
δραστηριοτήτων θα ληφθούν υπόψη τα
παρακάτω:
• Αντιστοιχία µε το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών (σε επίπεδο
στόχων,
δραστηριοτήτων,
µεθόδου
αξιολόγησης των µαθητών)
•
Καταλληλότητα
περιεχοµένου
(επιστηµονική εγκυρότητα, αντιστοιχία
µε οµάδα-στόχο, διεπιστηµονικότητα,
βιωµατικότητα,
πρόσθετες
πηγές
πληροφόρησης)
• ∆οµή και οργάνωση (προβλεπόµενη
διάρκεια
υλοποίησης,
διδακτικές
ενέργειες, δραστηριότητες µαθητών)
•
∆ιδακτική
καταλληλότητα

και

παιδαγωγική

• Πρόβλεψη για δραστηριότητες
αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης
των µαθητών
• Αισθητική (σε περίπτωση χρήσης και
ενσωµάτωσης
των
Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών – ΤΠΕ)
• Ευκολία χρήσης (σε περίπτωση
χρήσης
και
ενσωµάτωσης
των
Τεχνολογιών
Πληροφορίας
και
Επικοινωνιών – ΤΠΕ)
Πληροφορίες σχετικά µε την προθεσµία
υποβολής
προτάσεων
διδασκαλίας
καθώς και περαιτέρω αναλυτικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις θα
κοινοποιηθούν µέσω της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Μπορείτε να υποβάλλετε σχόλια σχετικά
µε το αντικείµενο της πρόσκλησης
χρησιµοποιώντας το ειδικό απαντητικό
έντυπο σχολιασµού που βρίσκεται στη
διεύθυνση
http://www.eyliko.gr/htmls/news/comments.pdf.
Καταληκτική
ηµεροµηνία
Σχολίων: 2/7/2007

Υποβολής
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Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης
(∆.Ε.Π.)
Παπανδρέου 37
Αθήνα, 15180

Νέα της πύλης
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Το Γραφείο Εκπαιδευτικής Πύλης εύχεται στην εκπαιδευτική κοινότητα
ένα όµορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι!

Τηλέφωνο:
(210) 34.42.054
Φαξ:
(210) 34.42.056
Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr

∆ιαγωνισµός «Το νόηµα της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης»:
Εθνικός eTwinning διαγωνισµός δηµιουργίας και έκφρασης για
µαθητές και εκπαιδευτικούς σχολικών µονάδων εγγεγραµµένων στο
eTwinning. ∆ηλώστε συµµετοχή έως 30 Σεπτεµβρίου 2007!
Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται µε αφορµή την επιτυχηµένη τριετία
του eTwinning. Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν συµµετοχή µαθητές
µε τους εκπαιδευτικούς τους από εγγεγραµµένες ελληνικές σχολικές
µονάδες στο eTwinning ή από ελληνικές σχολικές µονάδες που
υλοποιούν µια eTwinning συνεργασία.
Οι νεότεροι µαθητές µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό µε
ζωγραφιές και σχέδια που θα εκφράζουν την άποψή τους για τη
σηµασία της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, ενώ οι µεγαλύτεροι
µαθητές µπορούν να παρουσιάσουν µικρής διάρκειας ψηφιακά βίντεο
πάνω στο ίδιο θέµα.
∆είτε την αφίσα του διαγωνισµού από εδώ.
Οι πρώτοι νικητές από κάθε κατηγορία θα προσκληθούν στην Αθήνα,
τον Οκτώβριο του 2007, για να παραστούν στην τελετή απονοµής του
διαγωνισµού, η οποία θα συµπέσει µε την απονοµή για τα 3α εθνικά
βραβεία eTwinning. Τα βραβεία των πρώτων νικητών ανά κατηγορία
θα ανακοινωθούν τους προσεχείς µήνες. Η καταληκτική ηµεροµηνία
για υποψηφιότητες είναι η 30η Σεπτεµβρίου 2007

Η οµάδα της Εκπαιδευτικής Πύλης 06-07
Λούβρης Αριστείδης Πληροφορικής
Προϊστάµενος Γραφείου
Αναστασιάδου Αναστασία Αγγλικής

Εξωτερικοί συνεργάτες:

Γρουσουζάκου Ευφροσύνη
Πληροφορικής

Καλύβα Εριφύλη Νηπιαγωγός
Κοµνηνού Ιωάννα Θεολόγος
Νιάρρου Βασιλική Πληροφορικής
Πασπαράκη Μαρία Γαλλικής
Φρέντζου Μαρία Αγγλικής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

∆ηµοπούλου Ιωάννα Μαθηµατικός
Στούµπη Αλεξάνδρα Φιλόλογος

