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ΘΕΜΑ : Διδασκαλία μαθημάτων στην Α΄ Γυμνασίου με τη χρήση του ψηφιακού εξοπλισμού
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΔΒΜΘ» το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων επιθυμεί να προσαρμόσει το ελληνικό σχολείο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, με επίκεντρο το μαθητή και με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τη
στήριξη δράσεων δημιουργίας και εποικοδομητικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
Για το σχολικό έτος 2014-2015 καλούνται τα Γυμνάσια, τα οποία συμμετείχαν στο «Πρόγραμμα
πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» - Πρόσκληση 78 με αρ. 8671/09-06-2010 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και προμηθεύτηκαν διαδραστικούς πίνακες μέσω της Σχολικής Επιτροπής, να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό εξοπλισμό που έχουν προμηθευτεί.
Μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα αποσταλούν στις
παραπάνω σχολικές μονάδες οδηγίες διδασκαλίας συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων μαθημάτων της Α΄ τάξης Γυμνασίου με τη χρήση του ψηφιακού εξοπλισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι Διευθυντές να εισηγηθούν στο σύλλογο διδασκόντων, ώστε κατά την ανάθεση των μαθημάτων της Α΄ τάξης να δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που το
επιθυμούν και έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για
την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ) του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ).

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αναφέρονται παραπάνω, να
δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν και έχουν λάβει Πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων Τ.Π.Ε. (Α΄ Επιπέδου).
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να φροντίσουν ώστε για το σχ. έτος 2014-2015 η Α΄ τάξη
να χρησιμοποιήσει τις αίθουσες στις οποίες είναι τοποθετημένοι οι διαδραστικοί πίνακες και ο
συναφής εξοπλισμός.
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