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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Κυκλοφορία του 2ου τεύχους του περιοδικού της ΕΕΕΠ-∆ΤΠΕ 

«Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες». 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
σας ενηµερώνουµε για την έκδοση του 2ου τεύχους του περιοδικού "Εκπαίδευση & 
Νέες Τεχνολογίες" ISSN 1790-0964  κι επιζητούµε την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας 
για αρθρογραφία στο περιοδικό µας ή για εγγραφή συνδροµητή.  
http://www.eeep.gr/periodiko/index.html 

Κάποιοι τίτλοι άρθρων του: 
 
- Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαιδευ-
τική ∆ιαδικασία. (του Α. Μπούρα) 
 
- Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα 
άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες. Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης 
και αξιοποίησης της γνώσης.(του ∆. 
Ζησιµόπουλου) 
 
- 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. - 
∆.Τ.Π.Ε «Μάθηση και ∆ιδασκαλία 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας» Αρ-
γυρούπολη, 15 - 16 Οκτωβρίου 2005 - 
1η Ανακοίνωση 
 
- Η σηµερινή προβληµατική κατάστα-
ση στα ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. 
Οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να απο-
τελέσουν µια λύση; (του Θ. Κακλαµά-
νη) 
 

- Μουσική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες ή η Μουσική Αγωγή στον 21ο αιώνα. (του 
Π. Καµπύλη) 



 
- Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια αξιόπιστη απάντηση στους περιορι-
σµούς που θέτει το παραδοσιακό Τριτοβάθµιο σύστηµα Εκπαίδευσης. (του Γ. Ρε) 
 
- Η δηµιουργία, η ανάπτυξη και η λειτουργία συµπράξεων για το άνοιγµα και την εν 
γένει ανταπόκριση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος στις ανάγκες και προκλήσεις που 
έχουν προκύψει. (του ∆. Λιγνού) 
 
- Εισαγωγή των Ν.Τ. στα σχολεία. Η περίπτωση τoυ 13oυ & 21oυ ∆. Σχ. Κερατσινίου 
(του Ν. Χάνου) 
 
- Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία; (του Π. Παυλίδη) 
 
- ∆ιευθύνοντας το Εργαστήριο Η/Υ του Σχολείου - Το λογισµικό διαχείρισης σχολι-
κού εργαστηρίου Η/Υ: NetOp School.. (του Ε. ∆οξάκη & του Κ. Παπαλεξίου) 
 
 
Θα µας ενδιέφεραν για δηµοσίευση ιδιαίτερα άρθρα (µέχρι 6-8 σελίδες Α4) µε: 
 
- Προτάσεις/σενάρια διδακτικής µε τις ΤΠΕ 
- Αξιολόγηση - παρουσίαση συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού 
- Νέες κυκλοφορίες - νέοι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού 
- Αξιολόγηση παρουσίαση διδακτικών τόπων 
- Συνεργασίες και προγράµµατα 
- Ενθάρρυνση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 
- Ανάλυση της εµπειρίας µαθητών κι εκπαιδευτικών 
- Χρήση της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης (e-learning) στην υποστήριξη της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων και στη διαβίου εκπαίδευση. 
- Εφαρµογές των τεχνολογιών πολυµέσων 
- Νέες προοπτικές 
- .... κι ακόµα  άρθρα που ίσως δεν εµπίπτουν στα παραπάνω, όµως είναι πρωτότυπα 
και παρουσιάζουν επίκιρο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική κοινότητα. 
 
Λήξη προθεσµίας παραλαβής άρθρων: 30 Απριλίου 2005 
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