
Παρακαλώ να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Εγγραφείτε στη λίστα αποδεκτών της e-Ενημέρωσης Τεχνολογίας στο 

https://groups.google.com/d/forum/texnologiagym 

 

e-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Νο 2 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 
http://users.sch.gr/kontaxis 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

Ταχ. Δ/νση       :  Κηφισίας 16, 11526,  ΑΘΗΝΑ      Κινητό : 697 2325261 

Τηλέφωνο        :  210 5241118       Skype : akont19 

FAX                  :  210-5241147       e-mail  : kontaxis@sch.gr 

Κατεβάστε τα πλήρη κείμενα πατώντας στον τίτλο ή στο Περισσότερα… 

 

Αγαπητέ συνάδελφε,  

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μου ως Σχολικός Σύμβουλος στις ΔΔΕ Α΄Αθήνας, Δωδεκανήσου, Χίου, 

Σάμου, θα ήθελα να σας ενημερώσω για ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ το οποίο έχω συγκεντρώσει στην ιστοσελίδα μου για  

τα μαθήματα της Τεχνολογίας Γυμνασίου (ιδιαιτέρως της Γ τάξης) και των Ερευνητικών Εργασιών.  

 

Λίστα επικοινωνίας εκπαιδευτικών Τεχνολογίας 

Δηλώστε συμμετοχή στην Ομάδα συζήτησης – λίστα επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης  

εκπαιδευτικών Τεχνολογίας, η οποία αποφασίστηκε στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Παιδείας τον Σεπτέμβριο του 2015 από Σχολικούς Συμβούλους Αττικής. Περισσότερα... 
 

Υλικό σεμιναρίου Σεπτεμβρίου 2015 για την Τεχνολογία Γ΄ Γυμνασίου  
Δείτε εισηγήσεις και πρόσθετο υλικό από την επιμορφωτική συνάντηση για το νέο μάθημα 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ Γυμνασίου,  η οποία πραγματοποιήθηκε την ΠΕΜΠΤΗ 24 Σεπτεμβρίου 2015, στο 

αμφιθέατρο του Υπουργείου Παιδείας από Σχολικούς Συμβούλους Αττικής.. Περισσότερα... 
 

Υλικό του  Σεμιναρίου Α΄ Αθήνας Ιουνίου 2015 για την Τεχνολογία Γυμνασίου  

Δείτε τις εισηγήσεις από την επιμορφωτική συνάντηση για την Τεχνολογία που πραγματοποιήθηκε στην 

Α΄ Αθήνας τον Ιούνιο του 2015. Περισσότερα..  
 

Ερευνητικές Εργασίες και προσέλκυση ενδιαφέροντος μαθητών 
Πρακτικές συμβουλές, ιδέες για θέματα, πειραματικές έρευνες,  εναλλακτικές δραστηριότητες, 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία ομάδων και αξιολόγηση 

Ερευνητικών Εργασιών. Για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, για να 

δραστηριοποιούνται και να "έχουν χώρο" όλοι οι μαθητές  Περισσότερα... 
 

Κατασκευές και εργασίες με ανακυκλώσιμα ή ελάχιστου κόστους υλικά 
Ιδέες για μηχανολογικές εργαστηριακές κατασκευές χαμηλού ή μηδενικού κόστους στα εργαστήρια, ή 

και για πρακτικές εργασίες,  κατασκευές και πειράματα μαθητών (στην τάξη ή στο σπίτι)  που είναι 

απαραίτητες για τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης. Περισσότερα... 
 

Πως να κάνω μάθημα όταν το επίπεδο μαθητών είναι τόσο χαμηλό; 
Ένας συνηθισμένο ερώτημα εκπαιδευτικών που ζητούν βοήθεια για την καθημερινή δουλειά στην τάξη 

τους. Τι σημαίνει ότι "η πλέον άνιση εκπαίδευση είναι αυτή που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 

μαθητές".  Πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα. Περισσότερα... 
 

Ο καταλυτικός ρόλος των κατασκευών στη ζωή των μαθητών 
Οι κατασκευές που πραγματοποιούν οι μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων ή των εργαστηρίων δεν 

αφορούν μόνο εκμάθηση χειρωνακτικών δεξιοτήτων αλλά και δεξιοτήτων ζωής, προσδίδοντας νόημα 

στην καθημερινότητα του σχολείου. Περισσότερα.. 
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