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ΠΡΟΣ:    Όλες τις σχολικές µονάδες 

∆ευτεροβάθµιας   
             Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς 

ΚΟΙΝ: 1. ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ν. Κιλκίς.    

        2. Όλες τις σχολικές µονάδες 
Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς 

 
 
        ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος εισήγησης - συµµετοχής σε Σεµινάρια ένταξης των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική και ∆ιοικητική λειτουργία. 
    
  Το Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (Κε.Συ.Π), το Γραφείο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης & το 
Γραφείο Αγωγής Υγείας Ν. Κιλκίς σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς 
προτίθενται να διοργανώσουν µία σειρά διαθεµατικών επιµορφωτικών σεµιναρίων επίδειξης - εκµάθησης & 
εφαρµογής των Νέων Τεχνολογιών, µε κύριο θεµατικό άξονα την  ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική και ∆ιοικητική λειτουργία στα πλαίσια της επιµόρφωσης-ενηµέρωσης των 
εκπαιδευτικών.    
 Οι επιµέρους  στόχοι των επιµορφωτικών σεµιναρίων  είναι:  

     Η εφαρµογή των αποκτηθέντων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών από το  έργο « Επιµόρφωση στην 
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των  Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση » του ΕΠΕΑΕΚ, 
Γ’ΚΠΣ,  «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

     Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µέχρι σήµερα εµπειρίας από τις διάφορες εφαρµογές της 
διδασκαλίας και εκµάθησης µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 

     Η ανάπτυξη νέων ενεργητικών µεθόδων µάθησης τόσο για τους µαθητές όσο και για τους Εκπαιδευτικούς 
και η παιδαγωγική χρήση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ. 

     Η χρησιµότητα των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή.  
     Η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διοικητική λειτουργία της εκπαίδευσης. 
     Η ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών, η εµπλοκή & ενεργός συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 
εκπαιδευτικών για ψηφιακή-διαθεµατική έκφραση και δηµιουργία στο σχολικό  γίγνεσθαι. 

   Τα σεµινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας που θα ήθελαν να παρουσιάσουν στους/στις συναδέλφους τους την εφαρµογή  των 
ΤΠΕ στο µάθηµα της ειδικότητάς τους ή στα πλαίσια του υποστηρικτικού διοικητικού - γραµµατειακού έργου στο 
σχολείο.  
Ενδεικτικά θεµατικά πεδία τους αποτελούν τα εξής: 

 Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου µε την ένταξη και εφαρµογή  της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε 
διάφορα γνωστικά αντικείµενα (π.χ. Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Ξένη Γλώσσα, Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές). 
  ∆ηµιουργία σχολικής ιστοσελίδας.  
 Παραγωγή  ψηφιακού - διαδραστικού διδακτικού υλικού µε δυνατότητα διαδικτυακής χρήσης.  
 Παραγωγή ψηφιακού - διαδραστικού διδακτικού υλικού 

  για τις ανάγκες ειδικών τάξεων διαφοροποιηµένων γνωστικά – κοινωνικά - πολιτιστικά.  
  για τις  υποστηρικτικές δραστηριότητες των Σχολείων. (π.χ. θέατρο, συνθετικές δηµιουργικές εργασίες 
µουσεία, βιβλιοθήκες, σχολικές εορτές & λοιπές εκδηλώσεις κ.λ.π ) 
 υποστήριξης των Σχολείων σε επίπεδο µηχανογραφικών εφαρµογών µε  συµβολή στην αποτελεσµατική 
βελτίωση της γενικής λειτουργίας του σχολείου και στην ανάπτυξη της σχολικής ζωής. 
  στη Συµβουλευτική, την  Αγωγή Υγείας, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Καλλιτεχνικά θέµατα κλπ 

      Το υλικό που θα παρουσιαστεί οφείλει να:  
  Είναι πρωτότυπο.  
  Επιδέχεται επεµβάσεις από τους εκπαιδευτικούς που θα το χρησιµοποιήσουν. 



  Βασίζεται σε ευρέως - γνωστά λογισµικά τα οποία βρίσκονται στα Σχολεία της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των οποίων  τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι νόµιµα κατοχυρωµένα.     

    Ως επιµορφωτές µπορούν να επιλεγούν µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και των Α.Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., Σχολικοί 
Σύµβουλοι, ειδικοί επιστήµονες, καθώς και εκπαιδευτικοί µε  προσόντα όπως συναφείς µεταπτυχιακούς τίτλους 
ή µε γνώσεις και εµπειρία σε συγκεκριµένα αντικείµενα - δράσεις), οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές µονάδες 
όλων των βαθµίδων Εκπαίδευσης ή σε Εκπαιδευτικές υπηρεσίες.     

Οι ενδιαφερόµενοι εισηγητές  θα πρέπει να στείλουν µέχρι τις 20 Νοεµβρίου 2005 :  
 Ολόκληρο το κείµενο της πρότασης-ανακοίνωσής τους, µόνο σε ηλεκτρονική µορφή (δισκέτα ή e-mail), το 
οποίο δε θα ξεπερνά τις 15 σελίδες Α4  σε γραµµατοσειρά: Times New Roman Greek, 12 pt. – διάστιχο µονό.  

 Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναδεικνύεται η ενασχόληση του οµιλητή µε το υπό 
πραγµάτευση  θέµα µέχρι 10 γραµµές.  

Όλες οι προτάσεις - εισηγήσεις  θα κριθούν από την Οµάδα Επιστηµονικής Υποστήριξης και οι εισηγητές θα 
ενηµερωθούν εγκαίρως. 
Οι ενδιαφερόµενοι ακροατές  µπορούν να ενηµερώνονται  για : 

 τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής. 
 τις αιτήσεις συµµετοχής. 
 τον αριθµό των ακροατών. 
 λοιπές λεπτοµέρειες  

από  τον δικτυακό τόπο του ΚεΣυΠ.   
Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δίπλα στο Κε.Συ.Π Κιλκίς  
& και η επιµορφωτική διάρκειά τους ανέρχεται σε 6 ώρες ανά σεµινάριο. 
 
 

 
 

 


