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Προς τους: 
Εκπαιδευτικούς  Πληροφορικής  που  διδάσκουν  το  μάθημα  των  ΤΠΕ  στα  800 
Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αγαπητοί/ες εκπαιδευτικοί, 

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη στο έργο που αναλάβατε. 

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
ο ΟΕΠΕΚ ανέλαβε να προετοιμάσει  μια ταχύρρυθμη επιμόρφωση ώστε να διευκολυνθεί η 
εισαγωγή  του  μαθήματος  των  ΤΠΕ  στο  στα  800  Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  με  Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Η  επιμορφωτική  αυτή  δράση  σχεδιάστηκε  έτσι  ώστε  να  μην  εξαντληθεί  με  την 
υλοποίηση κάποιων ωρών επιμόρφωσης (επιμόρφωση 14 ωρών τον Οκτώβριο του 2010 και 
μια  ανατροφοδοτική  6  ωρών τον  Ιανουάριο  του 2011),  αλλά να περιλαμβάνει  και  μια  εξ 
αποστάσεως  υποστήριξη  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς.  Έτσι  στο  πλαίσιο  της 
επιμορφωτικής  δράσης  παρήχθη  ενημερωτικό  -  επιμορφωτικό  υλικό  που  είναι  ήδη 
ανεβασμένο στην ιστοσελίδα του ΟΕΠΕΚ (http://www.oepek.org/site/).

Ο  δικτυακός  τόπος επιδιώκεται  να  προσφέρει  διαρκή  υποστήριξη  στους 
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που διδάσκουν σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ σε 
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-11. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω 
help  desk,  ενώ ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  θα  αποστέλλεται  στους  εκπαιδευτικούς 
ενημερωτικό υλικό (newsletter) με χρήσιμες οδηγίες, πληροφορίες και καλές πρακτικές για 
τη  διδακτική-μαθησιακή  διαδικασία  του  μαθήματος  των  ΤΠΕ  (για  αυτό  καλό  είναι  να 
εγγραφείτε  στη  σχετική  υπηρεσία).  Επίσης,  όσοι  εκπαιδευτικοί  επιθυμούν,  δύνανται  να 
υποβάλουν διδακτικές προτάσεις  και σενάρια στον ιστότοπο, τα οποία θα αποτελέσουν 
παραδείγματα  καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν  στη συνέχεια  ή και  να 
μετασχηματιστούν από άλλους εκπαιδευτικούς και  να προσαρμοστούν στις  ανάγκες  της 
εκάστοτε κοινότητας μάθησης.

Τις προσεχείς ημέρες έχετε κληθεί να παρακολουθήσετε το αρχικό επιμορφωτικό 
διήμερο. Σας παρακινούμε να μπείτε στον δικτυακό τόπο και να μελετήσετε το υλικό του 
οδηγού. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν να μελετήσετε την ενότητα 7, η οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένα σενάρια και λογισμικά που  μπορούν να αξιοποιηθούν ανά τάξη στο μάθημα 
των ΤΠΕ. Καθώς η επιμορφωτική συνάντηση θα έχει βιωματικό συμμετοχικό χαρακτήρα 
και  θα  κληθείτε  να  σχεδιάσετε  με  τη  συνεργασία  επιμορφωτή  και  συνάδελφων 
επιμορφωνόμενων τις δικές σας διδακτικές προτάσεις η μελέτη της ενότητας 7 (πριν την 
υλοποίηση της επιμόρφωσης) θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική 
σ’ αυτή τη διαδικασία.

Με ευχές για ένα καλό και δημιουργικό επιμορφωτικό διήμερο. 

                  

Μπαγάκης Γιώργος, Πρόεδρος του ΟΕΠΕΚ

& η ομάδα προετοιμασίας και υποστήριξης της επιμόρφωσης

http://www.oepek.org/site/

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ
	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &

