
  
 
Το ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο European Schoolnet ( www.eun.org ) είναι 
µια διεθνής συνεργασία 26 υπουργείων εκπαίδευσης η οποία υποστηρίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προάγει τη µάθηση για τα σχολεία, τους 
δασκάλους και τους µαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχει  
δυνατότητα πρόσβασης στους διαµορφωτές πολιτικής και στους 
εκπαιδευτικούς για τη χρήση ΤΠΕ στην Ευρώπη. Αυτός ο στόχος 
επιτυγχάνεται µέσω της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε όλα 
τα επίπεδα σχολικής εκπαίδευσης χρησιµοποιώντας καινοτόµες 
τεχνολογίες, ενεργώντας ως πύλη προς τα εθνικά και περιφερειακά 
σχολικά δίκτυα. 
 
Τα βραβεία eLearning Awards  (http://elearningawards.eun.org) 
διοργανώνονται από τo ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο (European Schoolnet) 
για  τέταρτη συνεχή χρονιά. Αυτή είναι η µεγαλύτερη διοργάνωση που θα 
έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα καθώς υπάρχει  ένας µεγάλος αριθµός 
χορηγών. Αυτό σηµαίνει ότι προσφέρονται περισσότερα βραβεία µέσω 
αντίστοιχων κατηγοριών απ' ό,τι τα προηγούµενα έτη. 
 
Τα βραβεία e-Learning Awards επιβραβεύουν τις καλύτερες εργασίες της 
χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση µεταξύ των σχολείων των µελών κρατών 
του EUN. Από το 2001, έχουν απονεµηθεί συνολικά 137.000 € σε 
χρηµατικά βραβεία. Το 2004, άνω των 30.000 € µοιράστηκαν σε σχολεία 
στις υποστηριζόµενες κατηγορίες από τους συνεργάτες.  
 
Οι εκπρόσωποι από τα προγράµµατα που θα βραβευθούν κατόπιν 
αξιολόγησης, θα προσκληθούν στην τελετή απονοµής βραβείων 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Πράγα τον Νοέµβρη του 2004.  
 
Τα κύρια βραβεία e-Learning (πρώτο, δεύτερο και τρίτο) αφορούν στη 
βέλτιστη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Άλλα ειδικά βραβεία είναι αυτό 
της Microsoft για το καλύτερο αντικείµενο µάθησης και το βραβείο της 
Intel για την καλύτερη χρήση των ΤΠΕ στα µαθηµατικά και τις επιστήµες.  
Άλλες κατηγορίες είναι το βραβείο ηλεκτρονικών πινάκων για τη σχολική 
συνεργασία, το βραβείο εκπαίδευσης Nisai για τον πολιτισµό, το βραβείο 
Oracle για σφαιρική εµβέλεια µέσω της χρήσης των ΤΠΕ και το βραβείο 
Auralog για τις γλώσσες.  
 
Όσα σχολεία ή εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλλουν τις 
εργασίες τους πριν από την 1η Σεπτέµβρη 2004 για να είναι εντός 
προθεσµίας.  
Επαφή στην Ελλάδα: Άρης Λούβρης ktpi@ypepth.gr, τηλ.: 210 32 78 419. Στην 
Ευρώπη: Chris Coakley - chris.coakley@eun.org τηλ.: 00.32.2.790 7575. 



Κανόνες 

∆υνατότητα συµµετοχής έχουν: τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, και οι οργανισµοί που ασχολούνται µε την εισαγωγή και τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Τα προγράµµατα στα οποία απονεµήθηκαν τα e-Learning  βραβεία το 2001, 2002 ή 2003, 
προγράµµατα που είναι µέρος του ευρωπαϊκού Schoolnet (EUN) ή που παρουσιάζονται τακτικά από 
τον κεντρικό υπολογιστή του EUN δεν γίνονται δεκτά.  

Η εργασία συµµετοχής πρέπει να έχει δηµιουργηθεί ουσιαστικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2003. Οι 
συµµετοχές πρέπει να υποβληθούν µέσω του ιστοχώρου των e-Learning  awards πριν από την 1η 
Σεπτεµβρίου του 2004.  

Τα συνεργατικά προγράµµατα µεταξύ των σχολείων, ή των οργανισµών γίνονται δεκτά εάν 
εκπροσωπούνται από ένα σχολείο, ή έναν οργανισµό που είναι µέρος του προγράµµατος. Εάν ένα 
πρόγραµµα υποβάλλεται από περισσότερους από έναν συνεργάτες, αυτές οι υποβολές θα θεωρηθούν 
ως µια.  

Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται on-line. ∆εν γίνονται αποδεκτά CD-ROMs ή οποιοδήποτε έντυπο υλικό 
για την αξιολόγηση.  

Οι συµµετοχές πρέπει να υποβληθούν σε µια ευρωπαϊκή γλώσσα. Πρέπει να περιλαµβάνουν µια 
πληροφοριακή περίληψη στα αγγλικά, γερµανικά, γαλλικά, ιταλικά ή ισπανικά.  

Η υποβολή πρέπει να περιέχει τις ουσιαστικές πληροφορίες για το πρόγραµµα όπως αν έχει βραβευθεί  
πρόσφατα, ή αν έχει συµµετάσχει σε διαγωνισµούς ή και κερδίσει,  πιθανή χρηµατοδότηση από χορηγό, 
κ.ά.  

Όλο το υλικό προς αξιολόγηση πρέπει να είναι σε απευθείας σύνδεση (online) από την 1η Σεπτεµβρίου 
µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2004. Οι βραβευµένες συµµετοχές πρέπει να κρατηθούν σε απευθείας σύνδεση 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.  

Νοµικά και ηθικά ζητήµατα  

Όλες οι συµµετοχές πρέπει να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα. Οι 
αναφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν εάν η πηγή υποδεικνύεται σαφώς. Οι εικόνες, η ταινία, ο ήχος 
και άλλα πολυµέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο εάν έχουν παραχθεί από το σχολείο, ή εάν ο 
ιδιοκτήτης έχει επιτρέψει ρητά τη χρήση τους, ή εάν έχουν ληφθεί από ελεύθερες πηγές όπως Clip Art.  

Οι συµµετοχές που υποβάλλονται στα e-Learning awards παραµένουν στην ιδιοκτησία του σχολείου/ 
του οργανισµού ή του εκπαιδευτικού. Το Ευρωπαϊκό Σχολικό ∆ίκτυο έχει τα πλήρη δικαιώµατα να 
καταστήσει το υλικό ελεύθερα διαθέσιµο στον Ιστό για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε CD-rom ή άλλα µέσα 
από την ηµεροµηνία υποβολής µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013.  

Οι συµµετοχές δεν πρέπει να περιέχουν δήλωση, γεγονός, πληροφορίες ή αναφορά που µπορούν να 
βλάψουν ή να περιθωριοποιούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή οµάδα ανθρώπων. Οι συµµετοχές δεν 
πρέπει να περιέχουν δήλωση, γεγονός, πληροφορίες ή αναφορά που µπορούν να ενθαρρύνουν τη 
δίωξη ανθρώπων λόγω φυλής, άποψης, υπηκοότητας, φύλου, επαγγέλµατος ή άλλης πειθούς. Ούτε 
µπορούν οι συµµετοχές να ενθαρρύνουν το έγκληµα ή την παραβίαση των νόµων. 



Αποκλεισµός προγράµµατος  

Το European Schoolnet ή οι κριτές µπορούν να αποφασίσουν να αποκλείσουν µια συµµετοχή εάν δεν 
έχει υποβληθεί εγκαίρως, εν µέρει ή συνολικά,  ή εάν η συµµετοχή παραβαίνει οποιονδήποτε από τους 
κανόνες στο πλαίσιο του τµήµατος "νοµικά και ηθικά ζητήµατα", ανωτέρω. Εάν µια συµµετοχή περιέχει 
υλικό που µπορεί να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τους κανόνες, το European Schoolnet µπορεί να 
αποκλείσει το πρόγραµµα, να διαγράψει το υλικό που παραβιάζει τους κανόνες ή να αποσύρει ένα 
βραβείο που απονεµήθηκε.  
 
Το European Schoolnet διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόσει τους κανόνες και τα βραβεία. Η 
ανακοίνωση των αλλαγών θα γίνει στον ιστοχώρο των e-Learning  awards. 
 
Αξιολόγηση 

Όλα τα προγράµµατα αξιολογούνται on-line. Οι αξιολογητές είναι εµπειρογνώµονες στη χρήση 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

Μετά από την αρχική διαλογή, τα επιλέξιµα προγράµµατα ανατίθενται στους αξιολογητές στις 
διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Οπουδήποτε είναι δυνατόν, οι αξιολογητές δεν θα αξιολογούν τα 
προγράµµατα από τη χώρα τους.  

Οι αξιολογητές κρίνουν τις εργασίες βάσει διαφόρων κριτηρίων για να επιλέξουν έναν κατάλογο 
υποψηφίων πιθανών νικητών. Προσδιορίζουν επίσης τους υποψηφίους για τα ειδικά βραβεία. Oι 
συνεργάτες e-Learning awards µπορούν να συµπεριληφθούν στην επιλογή των νικητών ειδικών 
βραβείων για τα βραβεία που υποστηρίζουν.  

Οι αξιολογητές βασίζονται στα ακόλουθα κριτήρια: 

- παιδαγωγική καινοτοµία (pedagogical innovation) 
- τεχνική ποιότητα (technical quality) 
- προώθηση της ενεργητικής µάθησης (promotion of active learning) 
- περιεχόµενο (content) 
- στοιχεία δικτύωσης και συνεργασίας (evidence of networking and collaboration) 
- δυνατότητα µεταφοράς (transferability) 

Οι κριτές κατόπιν αξιολογούν τις εργασίες που συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων 
πιθανών νικητών από τους αξιολογητές και επιλέγουν τους νικητές. 
 



Κατηγορίες  

Τα προγράµµατα υποβάλλονται στα eLearning awards γενικά, όχι σε µια συγκεκριµένη 
κατηγορία. Οι αξιολογητές προσδιορίζουν τις κατάλληλες εργασίες για τα ειδικά βραβεία και µαζί 
µε τους συνεργάτες των βραβείων e-Learning, επιλέγουν τις προς βράβευση εργασίες.  

Οι νικητές των βραβείων θα προσκληθούν για να παρευρεθούν στην τελετή απονοµής βραβείων που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Πράγα τον Νοέµβριο του 2004.  

Η κορυφαία κατηγορία των βραβείων eLearning είναι: 

Το Young Digital Poland βραβείο για την καινοτόµο χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

1ο βραβείο: € 5 000 
2ο βραβείο: € 3 000 
3ο βραβείο: € 2 000 

Οι ειδικές κατηγορίες βραβείων είναι: 

Το Microsoft βραβείο για το καλύτερο αντικείµενο µάθησης (learning object) 
Βραβείο: € 4 000 

Το βραβείο της Intel για τα µαθηµατικά και τις επιστήµες 
Βραβείο: € 4 000 

Το βραβείο ECDL για τη χρήση των ΤΠΕ από ένα σχολείο 
Βραβείο: € 3 500 

Το βραβείο Blackboard for για τη σχολική συνεργασία 
Βραβείο: € 3 000 

Το βραβείο εκπαίδευσης Nisai για τον πολιτισµό  
Βραβείο: € 3 000 

Το βραβείο Oracle για τη σφαιρική εµβέλεια µέσω της χρήσης ΤΠΕ 
Βραβείο: € 3 000 

Πρόσθετα, τα ακόλουθα βραβεία θα απονεµηθούν απευθείας στα σχολεία.  

Το βραβείο Auralog για τις γλώσσες  
Βραβείο: ‘Tell Me More Education’ Λογισµικό, λιανικής αξία € 10 000 


