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Περιγραφή 

Ο διαγωνιςμόσ εφαρμοςμζνων μακθςιακϊν ειςθγιςεων με τθν αξιοποίθςθ των Σεχνολογιϊν 

Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ)είναι ζνασ κεςμόσ ο οποίοσ διανφει τθν τρίτθ χρονιά 

εφαρμογισ του.  Ο διαγωνιςμόσ ςυγχρθματοδοτείται από τθ Microsoft και ζχει ωσ ςτόχο να 

ενιςχφςει και να επιβραβεφςει τισ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν για τθν αξιοποίθςθ των νζων 

τεχνολογιϊν για αποτελεςματικότερθ επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων.  

Κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ κα επιλεγοφν τρεισ προτάςεισ για ςυμμετοχι ςτο ευρωπαϊκό 

φόρουμ πρωτοπόρων εκπαιδευτικϊν τθσ Microsoft που κα διεξαχκεί ςτθ Λιςςαβϊνα 19-22 

Μαρτίου 2012.  Η επιλογι κα γίνει με βάςθ κριτιρια που αναδεικνφουν τθν πρόςκετθ αξία τθσ 

ενςωμάτωςθσ των ΣΠΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία με ζμφαςθ ςε δθμιουργικζσ και καινοτόμεσ 

δράςεισ που αξιοποιοφν τα νζα αναλυτικά προγράμματα.  Σθν επιλογι κα κάνει τριμελισ επιτροπι 

(εκπρόςωποσ τθσ Microsoft, εκπρόςωποσ του ΠΙ και εκπρόςωποσ των διευκφνςεων εκπαίδευςθσ 

του ΤΠΠ).  Όλεσ οι προτάςεισ κα παρουςιαςτοφν ςε θμερίδα που διοργανϊνει το Παιδαγωγικό 

Ινςτιτοφτο με κζμα τθν ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ςτισ 18 Φεβρουαρίου 

2012.  

Σο Φόρουμ Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικϊν (Innovative Educators Forum) είναι μια εκδιλωςθ που 

οργανϊνεται μια φορά το χρόνο με ςκοπό να επιβραβεφςει τισ προςπάκειεσ εκπαιδευτικϊν και να 

προβλθκοφν τρόποι με τουσ οποίουσ διευκολφνεται θ διδαςκαλία και θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Πζρα από τισ τοπικζσ εκδθλϊςεισ που οργανϊνονται ςε κάκε χϊρα, οργανϊνονται επίςθσ 

εκδθλϊςεισ τόςο ςε Ευρωπαϊκό όςο και ςε Παγκόςμιο Επίπεδο. Οι νικθτζσ των τοπικϊν 
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διαγωνιςμϊν ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτον Ευρωπαϊκό και ακολοφκωσ ςτον 

Παγκόςμιο διαγωνιςμό τυγχάνοντασ ζτςι παγκόςμιασ αναγνϊριςθσ.  

Ποιοι μπορούν να δηλώςουν ςυμμετοχή 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί (Δθμοτικισ, Μζςθσ και Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ), 

τόςο του Δθμόςιου όςο και του Ιδιωτικοφ τομζα. Αυτό που ψάχνουμε είναι πραγματικά 

παραδείγματα, από εςάσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Κφπρου. Ζχετε εφαρμόςει κάποια ςχζδια 

μακθμάτων, μακθςιακζσ εργαςίεσ, μζςα από τα οποία αξιοποιείται θ τεχνολογία; Εφαρμόςατε 

κάποιεσ πρωτοποριακζσ μεκόδουσ που είχαν κετικό αντίκτυπο ςτθν επίδοςθ ι ςτο βακμό 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν; Μπορζςατε να επθρεάςετε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ με κάποια 

μακθςιακι τεχνικι που εφαρμόςατε; Σότε, ίςωσ, αυτι θ προςπάκειά ςασ να βραβευκεί και να 

εκπροςωπιςει τθ χϊρα μασ ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό (Euro Innovative Educators Forum) που κα 

πραγματοποιθκεί ςτθ Λιςςαβϊνα 19-22 Μαρτίου 2012.  

Διαδικαςία Υποβολήσ Συμμετοχήσ 

Όλεσ οι ςυμμετοχζσ κα πρζπει να υποβλθκοφν μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Παιδαγωγικοφ 

Ινςτιτοφτου http://www.e-epimorfosi.ac.cy  ςυμπλθρϊνοντασ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και 

υποβάλλοντασ το  ςχετικό Ζντυπο Τποβολισ υμμετοχισ. 

θμειϊνεται ότι με τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ αποδζχεςτε τθ δθμοςίευςθ και αξιοποίθςθ τθσ 

μακθςιακισ εφαρμογισ ςασ για ςκοποφσ εκπαίδευςθσ.  Σόςο θ πρόταςθ όςο και το υλικό ςασ κα 

καλφπτεται από άδεια Creative Commons ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και από άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

Επιπρόςκετα, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα παρουςιάςουν τθν πρόταςι τουσ ςτθν 

θμερίδα που διοργανϊνει το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο με κζμα τθν ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία ςτισ 18 Φεβρουαρίου 2012 με ζκκεςθ αφίςασ (poster), ενϊ οι πρϊτοι δζκα 

που κα επιλεγοφν από τθν κριτικι επιτροπι κα πραγματοποιιςουν δεκάλεπτθ παρουςίαςθ για τθν 

ανάδειξθ των τριϊν προτάςεων που κα ςυμμετζχουν ςτο ευρωπαϊκό φόρουμ τθσ Microsoft. 

Πρότυπο για τθν αφίςα και τθν παρουςίαςθ μπορείτε να βρείτε ςτθ ςχετικι ςελίδα του 

διαγωνιςμοφ  από τον ιςτοχϊρο  http://www.e-epimorfosi.ac.cy   

 

Χρήςιμο Υλικό 

1) Δωρεάν υλικό για εκπαιδευτικοφσ: ςχζδια μακθμάτων, δωρεάν εργαλεία τθσ Microsoft 

(Windows Live Movie Maker, Photosynth, Learning Essentials κ.ά.), εκπαιδευτικό υλικό: 

http://www.microsoft.com/education/teachers/default.aspx 

2) Μακθςιακζσ ειςθγιςεισ και δραςτθριότθτεσ για εκπαιδευτικοφσ και περιγραφι 

θλεκτρονικϊν μακθςιακϊν εργαλείων: 

http://www.e-epimorfosi.ac.cy  

3) Τλικό και ιδζεσ από προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ μπορείτε να βρείτε ςτο Δίκτυο 

εκπαιδευτικϊν τθσ Microsoft (Partners in Learning Network): 

a. World Wide Forum (Cape Town, October 2010): 

http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/9f403d7810d04fbf8c9da88872

5dd7c4/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fCommunities%2f9f403d7810d04fbf8c9

http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
http://www.microsoft.com/education/teachers/default.aspx
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/9f403d7810d04fbf8c9da888725dd7c4/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fCommunities%2f9f403d7810d04fbf8c9da888725dd7c4%2fShared%20Documents%2fVCT%20Upload%20Folder&FolderCTID=&View=%7b49866C00-B11F-4321-A829-54656A06612F%7d
http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/9f403d7810d04fbf8c9da888725dd7c4/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fCommunities%2f9f403d7810d04fbf8c9da888725dd7c4%2fShared%20Documents%2fVCT%20Upload%20Folder&FolderCTID=&View=%7b49866C00-B11F-4321-A829-54656A06612F%7d
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da888725dd7c4%2fShared%20Documents%2fVCT%20Upload%20Folder&FolderCTI

D=&View={49866C00-B11F-4321-A829-54656A06612F} 

b. European Forum (Berlin, March 2010): 

http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/a22ba2c079ec4d56bee0f2929

18d125d/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fCommunities%2fa22ba2c079ec4d56b

ee0f292918d125d%2fShared%20Documents%2fVCT%20Upload%20for%20TEACHER

&FolderCTID=&View={83300904-58FF-4F17-A375-D61D61152020}  

 

το κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ,  κάτω από το Shared Documents, υπάρχουν ολοκλθρωμζνεσ 

παρουςιάςεισ ςε PowerPoint από ιδζεσ και δραςτθριότθτεσ που ζχουν εφαρμόςει ςτθν 

τάξθ εκπαιδευτικοί από όλο τον κόςμο. 

 

Για να μπορζςετε να κατεβάςετε επιπλζον υλικό από το Partners in Learning Network, κα 

πρζπει πρϊτα να εγγραφείτε ακολουκϊντασ μερικά πολφ απλά βιματα: τθν αρχικι ςελίδα 

του Partners in Learning Network επιλζξτε Join Today. Για τθν εγγραφι το μόνο που 

χρειάηεται είναι ζνα Windows Live ID. Αν ιδθ ζχετε Windows Live ID, κάντε Sign In και 

ςυμπλθρϊςτε κάποια βαςικά ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν εγγραφι ςασ. Αν δεν ζχετε 

Windows Live ID, επιλζξτε Sign Up (αριςτερά), είτε χρθςιμοποιϊντασ κάποιο email που ιδθ 

ζχετε, ι φτιάχνοντασ ζνα καινοφργιο (δωρεάν υπθρεςία). Ακολοφκωσ κάντε Sign In.  χετικό 

ζντυπο με αναλυτικά βιματα για τθν εγγραφι ςασ ςτο Partners in Learning Network 

μπορείτε επίςθσ να βρείτε ςτθ ςχετικι ςελίδα του διαγωνιςμοφ  από τον ιςτοχϊρο  

http://www.e-epimorfosi.ac.cy 

 

Προθεςμία Υποβολήσ Συμμετοχών 

Οι ςυμμετοχζσ κα πρζπει να υποβλθκοφν το αργότερο μζχρι τισ 30 Ιανουαρίου 2012, ημζρα 

Δευτζρα, μζχρι τισ 8:00 π.μ.  

Αξιολόγηςη 

τθν αξιολόγθςθ, πολφ ςθμαντικό ρόλο ζχει θ αυκεντικότθτα των ιδεϊν και οι δραςτθριότθτεσ που 

ςχεδιάςτθκαν οφτωσ ϊςτε να ενιςχυκεί θ μάκθςθ των μακθτϊν. Θα πρζπει να διαφοροποιείται το 

μάκθμα από τθν απλι μετάδοςθ γεγονότων και να γίνεται εφαρμογι τθσ γνϊςθσ για αντιμετϊπιςθ 

πραγματικϊν προβλθμάτων. Θα πρζπει οι μακθτζσ να αναπτφςςουν δεξιότθτεσ οι οποίεσ βρίςκουν 

εφαρμογι ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, πζρα από τθν επιτυχία τουσ ςτο ςχολείο.  Θα πρζπει να 

ενκαρρφνεται θ ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν κακϊσ και να εξάπτεται το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν μζςω δραςτθριοτιτων. υγκεκριμζνα, κα γίνει αξιολόγθςθ βάςει των ακόλουκων 

βαςικϊν αξόνων: 

- Πρόςκετθ αξία ςτθ χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ 

- Ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν 

- Καινοτομία ςτο περιεχόμενο 

- Καινοτομία ςτθ χριςθ τεχνολογίασ 

- Καινοτομία ςτθ δθμιουργία κοινότθτασ ςυνεργαςίασ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν (ι και άλλων εκπαιδευτικϊν) 

- Πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ 

http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/a22ba2c079ec4d56bee0f292918d125d/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fCommunities%2fa22ba2c079ec4d56bee0f292918d125d%2fShared%20Documents%2fVCT%20Upload%20for%20TEACHER&FolderCTID=&View=%7b83300904-58FF-4F17-A375-D61D61152020%7d
http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/a22ba2c079ec4d56bee0f292918d125d/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fCommunities%2fa22ba2c079ec4d56bee0f292918d125d%2fShared%20Documents%2fVCT%20Upload%20for%20TEACHER&FolderCTID=&View=%7b83300904-58FF-4F17-A375-D61D61152020%7d
http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/a22ba2c079ec4d56bee0f292918d125d/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fCommunities%2fa22ba2c079ec4d56bee0f292918d125d%2fShared%20Documents%2fVCT%20Upload%20for%20TEACHER&FolderCTID=&View=%7b83300904-58FF-4F17-A375-D61D61152020%7d
http://partnersinlearningnetwork.com/Communities/a22ba2c079ec4d56bee0f292918d125d/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fCommunities%2fa22ba2c079ec4d56bee0f292918d125d%2fShared%20Documents%2fVCT%20Upload%20for%20TEACHER&FolderCTID=&View=%7b83300904-58FF-4F17-A375-D61D61152020%7d
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
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Βράβευςη 

Οι 3 πρϊτοι νικθτζσ του διαγωνιςμοφ κα ςυμμετζχουν ςτο ευρωπαϊκό φόρουμ τθσ ςτθ Λιςςαβϊνα 

19-22 Μαρτίου 2012. Επίςθσ, όλεσ οι πρωτότυπεσ και ολοκλθρωμζνεσ ςυμμετοχζσ κα 

παρουςιαςτοφν ςε θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 Φεβρουαρίου 2012 ςτθν Κφπρο. 

Ερωτήςεισ 

Αν ζχετε οποιεςδιποτε απορίεσ, μπορείτε να ςτείλετε email με κζμα «Διαγωνιςμόσ  για τθν 

αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ  

infotpe@cyearn.pi.ac.cy . 

Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε τισ ερωτιςεισ ςασ ςτθν κοινότθτα ‘Partners in Learning – 

Cyprus Network – ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΣΗ ΜΑΘΗΗ’ του Partners in Learning Network. Για να υποβάλετε 

τθν ερϊτθςι ςασ κα πρζπει να εγγραφείτε ςτο Partners in Learning Network και να γίνετε μζλοσ τθσ 

κοινότθτασ αυτισ. Από εκεί μπορείτε επίςθσ να διαβάςετε απαντιςεισ ςε ερωτιματα που τζκθκαν 

από άλλουσ ςυναδζλφουσ. 

Γενικά για το πρόγραμμα Συνεργάτεσ ςτη Μάθηςη 

Σο πρόγραμμα υνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ αποτελεί μια 10-χρονθ δζςμευςθ τθσ Microsoft για τθν 

εκπαίδευςθ, με τθν οποία αναμζνεται θ Microsoft να επενδφςει περίπου $500 εκ. μζςα ςτα 

επόμενα 10 χρόνια για να βοθκιςει ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ να χρθςιμοποιοφν με πιο 

αποτελεςματικό τρόπο τθν τεχνολογία ςτθ διδαςκαλία. 

Μετά τθν υπογραφι του Μνθμονίου υνεργαςίασ ‘υνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ’ μεταξφ Τπουργείου 

Παιδείασ και Πολιτιςμοφ και Microsoft (3 Νοεμβρίου), το πρόγραμμα τζκθκε επίςθμα ςε λειτουργία 

και ςτθν Κφπρο. ιμερα ςτο πρόγραμμα ςυμμετζχουν 112 χϊρεσ και από τθν ζναρξθ του (2003) 

μζχρι  

Γενικά για το πρόγραμμα επιμόρφωςησ του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου ςε 

θέματα ΤΠΕ 

Σο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςε κζματα ΣΠΕ υλοποιεί ο Σομζασ 

Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ από το 2003.   

Κατά τθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ (2003-2009) επιμορφϊκθκε περίπου το 95% των 

εκπαιδευτικϊν όλων των βακμίδων (10.140 εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων: 5.910 Μζςθσ και 

4.230 Δθμοτικισ) ςε κζματα θλεκτρονικοφ αλφαβθτιςμοφ  και διαμόρφωςθσ αρχικισ αντίλθψθσ για 

τθν ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ.  Παράλλθλα, υλοποιικθκαν δράςεισ οι οποίεσ ζκεςαν  

τισ προχποκζςεισ για τθ δεφτερθ φάςθ οι οποίεσ ςυμπεριλάμβαναν τθν προετοιμαςία 

εκπαιδευτικϊν – πυρινων, με ςτόχο τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθν επόμενθ φάςθ επιμόρφωςθσ και τθν 

ανάπτυξθ μακθςιακϊν περιβαλλόντων και υποςτθρικτικοφ υλικοφ υπό τθ μορφι μακθςιακϊν 

ειςθγιςεων και δραςτθριοτιτων από ομάδεσ εργαςίασ.   

Η δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ δίνει ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων θλεκτρονικϊν 

εργαλείων και περιβαλλόντων, ςε δράςεισ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν δίνοντασ ζμφαςθ ςε 

παρεμβατικά προγράμματα ςτθ ςχολικι μονάδα και ςτθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτο 

ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εφαρμογι.   Παράλλθλοσ ςτόχοσ είναι θ εμπλοκι όςο των δυνατϊν 

περιςςότερων εκπαιδευτικϊν και θ καλλιζργεια κουλτοφρασ χριςθσ των ΣΠΕ, ανταλλαγισ υλικοφ 

και αλλθλεπίδραςθσ των εκπαιδευτικϊν μεταξφ τουσ, και θ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν.  

mailto:infotpe@cyearn.pi.ac.cy
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Κατά τθν τρίτθ φάςθ του προγράμματοσ ςχεδιάηεται θ εμπλοκι των εκπαιδευτικϊν ςτον 

παιδαγωγικό ςχεδιαςμό θλεκτρονικϊν εργαλείων και περιβαλλόντων μάκθςθσ, βάςει των 

μακθςιακϊν αναγκϊν των μακθτϊν τουσ. 

Επικοινωνία 

Για οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν κα Αναςταςία 

Οικονόμου, Προϊςταμζνθ του Σομζα Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ ςτο τθλ. 22402310 και ςτο 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο anasta@cyearn.pi.ac.cy ι με τθν κα Βανζςςα Αντωνιάδου, Τπεφκυνθ 

Ακαδθμαϊκϊν Προγραμμάτων τθσ Microsoft Κφπρου ςτο τθλ. 22456077 (ext 210) και ςτο 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο v-vanean@microsoft.com  

 

Υποβολήσ ςυμμετοχήσ 

 


