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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η ΟΥΝΕΣΚΟ προκηρύσσει Βραβείο για τη Χρήση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση  (ΤΠΕ) για το 2008.  

Το Βραβείο αυτό θεσµοθετήθηκε το 2005 από το Βασίλειο του Μπαχρέιν µε 

την υπ. αρ. απόφαση 56 του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά την 

172η συνεδρίασή του. Το Βραβείο θα απονεµηθεί για 3η φορά στις 14 

Ιανουαρίου 2009, σε τελετή που θα γίνει στην έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στο 

Παρίσι. 

Το Βραβείο απονέµεται σε πρόσωπα, ιδρύµατα, φορείς και µη κυβερνητικές 

οργανώσεις για προγράµµατα ή δραστηριότητες που αποτελούν εξαιρετικά 

παραδείγµατα  καλής πρακτικής και δηµιουργικής χρήσης των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έτσι ώστε να αναβαθµιστεί η 

εκµάθηση, η διδασκαλία και συνολικά οι εκπαιδευτικές επιδόσεις στις ΤΠΕ.   

Το θέµα για το 2008 είναι «Ψηφιακές ευκαιρίες: Προετοιµάζοντας τους 

Σπουδαστές για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα».  

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

www.unesco.org  και συγκεκριµένα στον σύνδεσµο 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-

URL_ID=26847&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 



Εφιστούµε την προσοχή στο γεγονός ότι η ΟΥΝΕΣΚΟ δεν δέχεται 

υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν απευθείας στο διεθνή οργανισµό.  

Οι υποψηφιότητες για την Ελλάδα θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆/νση  ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, 

Τµήµα ∆ιεθνών Οργανισµών, έως 15 Ιουλίου 2008 δεδοµένου ότι 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων στην ΟΥΝΕΣΚΟ 

είναι η 31η Αυγούστου και η υπηρεσία µας χρειάζεται χρόνο για να 

ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες. 

Οι τελικές υποψηφιότητες θα υποβληθούν στο αρµόδιο τµήµα της ΟΥΝΕΣΚΟ 

µέσω της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Κάθε κράτος-µέλος δικαιούται να υποβάλει έως δύο το πολύ υποψηφιότητες. 

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που υπάρξουν άνω των δύο υποψηφιοτήτων θα 

γίνει επιλογή  βάσει των κριτηρίων που θέτει ο διεθνής οργανισµός, από 

επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.  

 

Κάθε υποψήφιος παρακαλείται να καταθέσει στην αγγλική γλώσσα: 

• Περιγραφή του προφίλ του καθώς και των επιτευγµάτων του  

• Περίληψη της εργασίας του ή των αποτελεσµάτων της εργασίας του, 

δηµοσιεύσεις και άλλα σηµαντικά υποστηρικτικά έγγραφα (έως 1000 

λέξεις)  

• Περιγραφή της συµβολής του έργου του στους στόχους του Βραβείου 

(έως 150 λέξεις) 

• Ένα δείγµα/παρουσίαση της εργασίας του, κατά προτίµηση σε 

εκτυπώσιµη ψηφιακή µορφή  

 

 


