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Η ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του
Υπ.Ε.Π.Θ αυτοπαρουσιάζεται: ∆είτε το
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί
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Μαθητικός ∆ιαγωνισµός
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Ενηµερωτικό υλικό>
Υπολογιστές & ∆ιαδίκτυο Συχνές
Ερωτήσεις, Αγορά και Αναβάθµιση
Εκπαιδευτικό υλικό>
Η/Υ, Συντήρηση Η/Υ, Ασφάλεια στο
Προτάσεις ∆ιδασκαλίας
∆ιαδίκτυο, Σχεδιασµός Ιστοτόπου,
Σενάρια Μάθησης και Σχέδια Μαθηµάτων Αναζήτηση Πληροφοριών στο
που αξιοποιούν και τις νέες τεχνολογίες. ∆ιαδίκτυο, Η ιστορία του ∆ιαδικτύου.
Υποστηρικτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικές επισκέψεις Χάρτης µε
ανά γνωστικό αντικείµενο που αποσκοπεί προτάσεις για εκπαιδευτικές
στην πληροφόρηση και βελτίωση της
επισκέψεις µε χρήσιµα στοιχεία
διδακτικής / µαθησιακής διαδικασίας. Το επικοινωνίας ή πληροφοριακό υλικό!
υποστηρικτικό υλικό µπορεί να καλύπτει Συνέδρια Ανακοινώσεις συνεδρίων σε
επίσης και µέρος της διδασκαλίας κάποιας γραφική µορφή ηµερολογίου!
ενότητας (π.χ. µια άσκηση /παιχνίδι που ∆ιαγωνισµοί Ανακοινώσεις σχολικών
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο στάδιο της διαγωνισµών (µαθητικώναξιολόγησης, κ.ά.). Στο υποστηρικτικό
εκπαιδευτικών) / βραβευµένες
υλικό εντάσσονται τα ακόλουθα:
συµµετοχές.
Ευρωπαϊκά προγράµµατα Περιγραφή,
Πιστοποιηµένο λογισµικό προς διάθεση ενηµερωτικό υλικό, τελικά προϊόντα,
σε επίπεδο σχολικών µονάδων, χρήσιµα ιδέες, παραδείγµατα καλής πρακτικής,
προγράµµατα (βοηθητικό και ελεύθερο κ.ά.
λογισµικό), Υποστηρικτικά προγράµµατα,
Παρουσιάσεις σε µορφή διαφανειών (π.χ. ∆ια Βίου Μάθηση>
ppt), Παιχνίδια-ασκήσεις, Αποσπάσµατα Άρθρα Συλλογή άρθρων
από λογοτεχνικά κείµενα, Πρωτογενείς
δηµοσιευµένων σε έγκυρα περιοδικά,
και δευτερογενείς πηγές (έντυπο υλικό), συλλογικούς τόµους, δικτυακούς
Ληµµατολόγιο (κανόνες - ορισµοί),
τόπους κ.ά.
Ιστορία της (κάθε) επιστήµης, Applets, Σχετικά Έγγραφα
animations, Θεωρίες µάθησης (υπό
Για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιά
µορφή παρουσίασης), Θεµατικές
Βίου Μάθησης πού καλύπτει τούς
συλλογές δικτυακών τόπων και Χάρτες. τοµείς της εκπαίδευσης και
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις Ηλεκτρονικές
επαγγελµατικής κατάρτισης.
∆ιευθύνσεις εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, Εκπ/ση και ΑµΕΑ
ΜΚΟ, διεθνών και ευρωπαϊκών
ΑµΕΑ Εκπαιδευτικό Υλικό και
οργανισµών, υπουργείων και άλλων
λογισµικό για τη διδασκαλία των
δηµοσίων φορέων, εκπαιδευτικών, κ.ά. ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Εικόνες Συλλογές εικόνων µε σχόλια ή
ΝΕΑ
ενηµερωτικές παραποµπές, κατάλληλες Ανακοινώσεις Γραφικός πίνακας
για διδακτική χρήση.
ανακοινώσεων για όλες τις νέες
Εργαστηριακά Μαθήµατα
εκδηλώσεις, διαγωνισµούς, ηµερίδες,
Εργαστήριο φυσικών επιστηµών,
συνέδρια και ό,τι νέο για την
ηλεκτρονικών κ.ά
εκπαιδευτική κοινότητα!
Newsletter Σύντοµο ενηµερωτικό
δελτίο µε νέα της Εκπαιδευτικής
Πύλης και της εκπαιδευτικής
κοινότητας (καλή ώρα :)
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

•

Πρόσκληση
εκδήλωσης

♦

ενδιαφέροντος
προς εκπαιδευτικούς
Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης, που
υπηρετούν σε δηµόσια
και ιδιωτικά σχολεία
ως µόνιµοι ή
αναπληρωτές ή
ωροµίσθιοι.

Στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και σύµφωνα µε την
Απόφαση 20014/21-09-2006 της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., για την ένταξη του
Έργου «Ταχύρρυθµη Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών σε Σύγχρονες
∆ιδακτικές Προσεγγίσεις για την
Ανάπτυξη Κριτικής – ∆ηµιουργικής
Σκέψης» στο Μέτρο 2.1.
«Αναβάθµιση της Ποιότητας της
Παρεχόµενης Εκπαίδευσης» και
συγκεκριµένα στην Κατηγορία
Πράξεων 2.1.1.Β «Ταχύρρυθµα και
Μικρής ∆ιάρκειας Επιµορφωτικά
Προγράµµατα», Ενέργεια 2.1.1.
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών»,
υλοποιείται από τον Οργανισµό
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών
(Ο.ΕΠ.ΕΚ.), έργο µε τίτλο
«Ταχύρρυθµη Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών σε Σύγχρονες
∆ιδακτικές Προσεγγίσεις για την
Ανάπτυξη Κριτικής–∆ηµιουργικής
Σκέψης».
Σκοπός του προγράµµατος είναι η
επιµόρφωση 6.000 εκπαιδευτικών
όλων των ειδικοτήτων της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης σε σύγχρονες
διδακτικές προσεγγίσεις, συνολικής
διάρκειας 64 ωρών.

♦

Η Β΄ Φάση του Προγράµµατος
πρόκειται να υλοποιηθεί το
φθινόπωρο του 2007 στις περιοχές
ο
αρµοδιότητας των Π.Ε.Κ. 1 Αθήνας,
ο
ο
ο
2 Αθήνας, 3 Αθήνας, 1
ο
Θεσ/νίκης, 2 Θεσ/νίκης, Καβάλας,
Κοζάνης, Ιωαννίνων, Πειραιά και
Μυτιλήνης (µε τα αντίστοιχα
εξακτινωµένα τµήµατα που θα
δηµιουργηθούν από το κάθε Π.Ε.Κ ,
ανάλογα µε τις αιτήσεις) κατά το
χρονικό διάστηµα 1/10/2007 έως
15/12/2007.

♦

Επίσης, σύµφωνα µε την µε
αριθµ.πρωτ:16690/31-07-2006
Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., για την

ένταξη του Έργου «Ταχύρρυθµη
Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µε θέµα
το Συσχετισµό Οικογενειακού –
Κοινωνικού-Πολιτισµικού
Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση
του παιδιού» στο ίδιο Μέτρο
υλοποιείται από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ., έργο
µε τίτλο «Ταχύρρυθµη
Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µε
θέµα τον Συσχετισµό
Οικογενειακού – ΚοινωνικούΠολιτισµικού Περιβάλλοντος στη
σχολική επίδοση του παιδιού».
Σκοπός του έργου είναι η
επιµόρφωση, ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση 5.000
εκπαιδευτικών σχετικά µε τις
σηµαντικές αλλαγές που έχουν
επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες στον
οικογενειακό, κοινωνικό και
πολιτισµικό χώρο και οι οποίες
επιδρούν στη µαθησιακή ικανότητα
των µαθητών/τριών, συνολικής
διάρκειας 48 ωρών.

♦

Το Πρόγραµµα πρόκειται να
υλοποιηθεί στις ίδιες
προαναφερθείσες περιοχές και κατά
το ίδιο προαναφερθέν χρονικό
διάστηµα.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται
να συµµετάσχουν στο επιµορφωτικό
πρόγραµµα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση συµµετοχής µέσω του
∆ιαδικτύου από 13/6 έως και
12/9/2007 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.oepek.gr, επιλογή:
Υποβολή αιτήσεων
επιµορφουµένων. Αιτήσεις που θα
υποβληθούν αργότερα από την
προαναφερθείσα ηµεροµηνία δε θα
ληφθούν υπόψη. Επίσης, δε θα
ληφθούν υπόψη αιτήσεις οι οποίες
θα υποβληθούν µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο εκτός από τον
προαναφερθέντα.
Εάν ο αριθµός των αιτούντων
υπερβαίνει τον προβλεπόµενο
αριθµό ανά Επιµορφωτικό κέντρο,
θα ακολουθήσει δηµόσια κλήρωση.
Πληροφορίες παρέχονται στα
τηλέφωνα 210 5203251καθώς και
µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
mail@oepek.att.sch.gr
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Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης
(∆.Ε.Π.)
Α. Παπανδρέου 37
Αθήνα, 15180
Τηλέφωνο:
(210) 34.42.054
Φαξ:
(210) 34.42.056
Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr

Το Γραφείο Εκπαιδευτικής Πύλης εύχεται στην εκπαιδευτική κοινότητα
ένα όµορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι! Ραντεβού το Σεπτέµβριο… Μέχρι
τότε ενηµερωθείτε για το µαθητικό ∆ιαγωνισµό «Ένα γραµµατόσηµο
ταξιδεύει στο ∆ιάστηµα»!
Με αφορµή την επέτειο των 50 χρόνων από την εκτόξευση του Sputnik,
του πρώτου δορυφόρου, η Εκπαιδευτική Πύλη του Υπ.Ε.Π.Θ., το Ίδρυµα
Ευγενίδου και τα ΕΛ.ΤΑ διοργανώνουν από κοινού µαθητικό διαγωνισµό
ζωγραφικής µε τίτλο: «Ένα γραµµατόσηµο ταξιδεύει στο ∆ιάστηµα».
Ο διαγωνισµός θα διαρκέσει από τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου ως την
Παρασκευή 16 Νοεµβρίου 2007. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν
µέρος µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
φοιτούν σε σχολεία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού.
Οι κατηγορίες συµµετοχής είναι οι εξής, ανάλογα µε την τάξη φοίτησης:
Κατηγορία Α: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού
Κατηγορία Β: Μαθητές Γ΄και ∆΄ ∆ηµοτικού
Κατηγορία Γ: Μαθητές Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού
Κατηγορία ∆: Μαθητές Γυµνασίου
Κατηγορία Ε: Μαθητές Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ..
Κάθε µαθητής µπορεί να συµµετέχει µε ένα µόνο έργο.
Περισσότερα τον Σεπτέµβριο µέσω εγκυκλίου…

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

