
  

  

Νάξος, 24/ 05 / 2014  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
3 η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
  

Αριθ. Πρωτ.: 59   

Ταχ. Δ/νση:   Σχολή Ουρσουλινών - 
Χώρα  Νάξου   

Τ.Κ. – Πόλη: 84300 – Νάξος 
Πληροφορίες: Κων/νος Κλουβάτος 
Τηλ.- Φαξ:  22850 24506  
E-mail:  klouvatos@sch.gr  
Ιστοχώρος: http://klouvatos.mysch.gr   
  

ΠΡΟΣ 
Δημ. Σχολεία 3ης Περιφέρειας 

Σχολικού Συμβούλου Δημ. 
Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων 

 
Κοινοποίηση: 

1.  Περιφερειακή Διεύθυνση Π. Ε. & Δ. 
Ε. Ν. Αιγαίου 
(Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης) 
 
2. Κατά τόπους Συλλόγους Δασκάλων 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρουσίαση 

εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο ημερίδων». 
 
Σχετ.: Π.Δ. 201/1998, Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, ΦΕΚ 1340τ. Β, Υπ. 

αριθμ. 43/5-4-2014 έγγραφό μας «Προγραμματισμός Δράσης Γ΄ τριμήνου  
σχολ. έτους 2013-2014».  

 
 

Σε συνέχεια της πρόσκλησής μας για σύντομη παρουσίαση των σχολικών 

δραστηριοτήτων, καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, ερευνών δράσης και λοιπών 

δράσεων των σχολείων στο πλαίσιο ημερίδας στη Νάξο και Θήρα αντίστοιχα, 

απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας 

ευθύνης μας και ιδιαίτερα σε όσους συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε προγράμματα 

επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (Β΄ επίπεδο, εξ αποστάσεως προγράμματα του 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων κλπ) ή/και σε όσους αξιοποιούν συστηματικά ψηφιακές - 

διαδικτυακές εφαρμογές – διαδραστικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, να παρουσιάσουν μία εκπαιδευτική εφαρμογή στο πλαίσιο ειδικών 

Ημερίδων που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν την εβδομάδα μετά τη 

λήξη των μαθημάτων (16/6/2014 - 20/6/2014) στη Νάξο και στη Θήρα.  

Οι παρουσιάσεις θα μπορούν να γίνουν ως εξής:  

(α) με σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής στην ολομέλεια μέσω 



 

βιντεοπροβολέα (μέχρι 15 λεπτά),  

(β) με εργαστηριακή επίδειξη της εφαρμογής σε ολιγομελείς ομάδες (με 

χρήση των φορητών υπολογιστών των συμμετεχόντων και βιντεοπροβολέα) 

(μέχρι 30 λεπτά) και 

(γ) με ανάρτηση αφίσας (Poster) διαστάσεων μέχρι 0.80μ Χ 1.20μ στο χώρο 

διεξαγωγής της ημερίδας.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο παρουσίασης της 

εφαρμογής (διαδίκτυο, powerpoint κλπ),  θα πρέπει ο εισηγητής να δημιουργήσει 

ολιγοσέλιδη παρουσίαση (demonstration) - οδηγό χρήσης (manual) της 

εφαρμογής που θα παρουσιάσει. Η δημιουργία του οδηγού γίνεται εύκολα με τη 

σταδιακή καταγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για τη χρήση της εφαρμογής 

μέσω λήψης στιγμιοτύπων (screenshots). (συνδυασμός πλήκτρων Alt+Print 

Screen ή Fn+Print Screen).  Οι οδηγοί θα παραδοθούν μέχρι τέλος Ιουνίου για να 

αναρτηθούν στο δικτυακό μας τόπο προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. 

Ως παράδειγμα οδηγού (manual) παραπέμπουμε στο 

http://users.sch.gr/klouvatos/DIAFOROPOIISI_DIDASKALIAS/sociogram_tutorial.pdf, το οποίο 

είναι αναρτημένο στον ιστότοπό μας.  

Κάθε εισηγητής θα έχει δικαίωμα για μία σύντομη παρουσίαση ή 

εργαστηριακή επίδειξη εφαρμογής και επιπλέον για μία ή δύο αφίσες (Posters). 

Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα μετακίνησης εισηγητών από Νάξο σε 

Θήρα και αντιστρόφως, σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους Συλλόγους 

Δασκάλων και τις προϊστάμενες αρχές, προκειμένου να παρουσιαστούν όλες οι 

εφαρμογές σε όλους τους συναδέλφους της περιφέρειας ευθύνης. 

Παρακαλώ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σας ως εισηγητές 

μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 

 
 
 
 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων 

 
 
 
 

Κλουβάτος Κων/νος 


