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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 
 

Το Παράρτηµα Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, το Τµήµα Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και το Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των 
επιστηµονικών τους δραστηριοτήτων, επιδεικνύουν άµεσο ενδιαφέρον για την προώθηση της 
χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Ο διαδραστικός πίνακας διδασκαλίας είναι ένα τεχνολογικό υποστηρικτικό εργαλείο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, που έχει ήδη ενσωµατωθεί µε επιτυχία σε πολλά σχολεία παγκοσµίως 
και έχει αρχίσει η ενσωµάτωσή του και στα Ελληνικά σχολεία. Η απόκτηση των συστηµάτων από 
τα Ελληνικά σχολεία, γίνεται µέσα από την πράξη «Πρόγραµµα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών 
συστηµάτων και συναφούς εξοπλισµού στην τάξη για µία ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία» 
(Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση).  

Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και των µαθητών. 
Όµως δεν είναι οι δυνατότητες του ίδιου του εργαλείου που προκαθορίζουν µια ποιοτική µορφή 
µάθησης και διδασκαλίας µέσα στη σχολική τάξη. Το ζήτηµα της αξιοποίησης των τεχνολογικών 
εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία προσδιορίζεται περισσότερο από το γνωσιακό ενδιαφέρον 
των εκπαιδευτικών που τα χρησιµοποιούν και τις επικρατούσες θεωρίες για ζητήµατα 
διδασκαλίας και µάθησης και λιγότερο οι δυνατότητες των ίδιων των εργαλείων. 

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του νέου σχολείου, πρώτα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον 
εκπαιδευτικό για να µπορέσει, στη συνέχεια ο ίδιος, µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών εργαλείων, 
να προωθήσει τις δυνατότητες των µαθητών του. 

Με γνώµονα τα παραπάνω, διοργανώνεται από το Παράρτηµα Ανατολικής Κρήτης της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και 
το Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου ηµερίδα µε θέµα : 

 
 

«∆ιαδραστικοί πίνακες στην εκπαίδευση», 
 
 

το Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου 2010 στο Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου, σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα που επισυνάπτεται. 

Όλες οι εισηγήσεις της ηµερίδας, θα γίνουν µε χρήση διαδραστικού πίνακα και θα παρουσιαστούν 
παραδείγµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Ιστορίας, Θρησκευτικών. Μπορεί να την παρακολουθήσει 
οποιοδήποτε συνάδελφος ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

Ηράκλειο : 18 – 11 - 2010 
 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

& 
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
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Θα παρακαλούσαµε όσοι ενδιαφέρεστε να την παρακολουθήσετε να συµπληρώσετε την 
ηλεκτρονική φόρµα δήλωσης συµµετοχής, κάνοντας κλικ «εδώ».  

Το παρόν ενηµερωτικό όσο και η ηλεκτρονική φόρµα δήλωσης συµµετοχής, είναι αναρτηµένα και 
στις παρακάτω ιστοσελίδες όπου µπορείτε επίσης να τη συµπληρώσετε. Η συµπλήρωση της 
φόρµας δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συντελεί στην καλύτερη οργάνωση της ηµερίδας. 

Παράρτηµα Ανατολικής Κρήτης Ε.Ε.Φ. : http://sites.google.com/site/pakeef  

Περιφ. Επιµορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου : http://sites.google.com/site/pekirakl2  

2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου     : http://2ekfe.ira.sch.gr  

Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου     : http://www.elmeher.gr  

Θεολόγοι Κρήτης     : http://theologoi-kritis.sch.gr 

 

Σε όλους τους συµµετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας 
 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 
 

Ο Πρόεδρος 
του Παραρτήµατος Ανατολικής Κρήτης 

Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 
 
 
 

∆ελλατόλας Στέλιος 
Φυσικός 

 


