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Θέμα: «Παπάηαζη ηηρ Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ για ηη Σςμμεηοσή Σσολικών Μονάδων 

(νηπιαγωγείων, δημοηικών και γςμναζίων) ζηο Δίκηςο Σσολικήρ Καινοηομίαρ» 

 

 

 

Σην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ κε ηε 

Μοπυωτική και Αναπτςξιακή Ππωτοβοςλία, πξόθεηηαη λα μεθηλήζνπλ ηνλ Ννέκβξην νη εξγαζίεο ηνπ 

Επγαστηπίος ηνπ Δικτύος Σσολικήρ Καινοτομίαρ (http://schoolnet.protovoulia.org). Σην Δίκτςο 

Σσολικήρ Καινοτομίαρ (ΔΣΚ) ζπκκεηέρνπλ ζρνιεία κε νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη 

ππνζηεξηδόκελνη ζπκβνπιεπηηθά (επηκνξθσηηθά) αμηνπνηνύλ ηελ παηδαγσγηθή πξόηαζε θαη ηε 

κεζνδνινγία ηνπ ΔΣΚ θαη εθπνλνύλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζέκαηα επηινγήο ηνπο, κε 

ζθνπό ηo ζηνρεπκέλo ζρεδηαζκό, ηελ εθαξκνγή θαη ζηαδηαθή πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε, ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα θαη βέβαηα ζε 

δηεπηζηεκνληθά θαη άιια πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  Τν Δίθηπν Σρνιηθήο 

Καηλνηνκίαο ζε απηή ηε θάζε απεπζύλεηαη κόλν ζε λεπηαγσγεία, δεκνηηθά θαη γπκλάζηα.  

 

Οη εξγαζίεο ηνπ Επγαστηπίος – ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα θαη ε ππνζηήξημε – θαζώο θαη ε 

δηαζρνιηθή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ εμειίζζνληαη θαηά θύξην ιόγν ζην 

ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ κάζεζεο ηνπ ΔΣΚ (http://epimorfosi.protovoulia.org). Τν πξόγξακκα 

πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηε ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε εηζαγσγηθό 

ζεκηλάξην θαζώο θαη, πξναηξεηηθά, αλάινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ θάζε ζρνιείνπ θαη ηνπ 

ππεύζπλνπ Σπληνληζηή (επηκνξθσηή), ζε κηαλ επηπιένλ επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε-ζπλεξγαζία 

θαηά ηόπνπο. 

 

Η εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην Δίθηπν θαη, εηδηθόηεξα, ζην Εξγαζηήξην ηνπ ΔΣΚ, 

ππνβάιιεηαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν http://schoolnet.protovoulia.org), όπνπ θαη ζπκπιεξώλνληαη θαη 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζρεηηθέο αηηήζεηο (Σεκ.: ε ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

δηαζθαιίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πιήθηξνπ «Υπνβνιή», ζην ηέινο ηεο αίηεζεο). Σην δηθηπαθό 

ηόπν http://schoolnet.protovoulia.org κπνξείηε επίζεο λα ελεκεξσζείηε α) γηα ηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη ηελ επηινγή ησλ 

ζρνιείσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Επγαστήπιο ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή πεξίνδν  θαη  β) γηα ην 

πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ Επγαστηπίος ηνπ ΔΣΚ. 
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Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ε Παπαζκεςή 24 

Οκηωβπίος 2008.  

 

Για οποιαδήποηε ζςμπληπωμαηική πληποθοπία ή διεςκπίνιζη και πεπιζζόηεπερ οδηγίερ για 

ηη ζςμπλήπωζη ηων αιηήζεων, οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ηλεκηπονικά ζηο 

schoolnet@protovoulia.org  και, ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ, ηηλεθωνικά ζηο 210 3333924  (κ. 

Α. Χάβιαπη, ώπερ 10.00-14.00). 

 

 

 

 

 

 


