ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ
Τη φετινή σχολική χρονιά το σχολείο μας
συμμετέχει σε ένα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
που

στοχεύουν

στην

αξιοποίηση

των

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και
μάθηση. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται «Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί
Πυρήνες» και έχει ως στόχο του την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη σχολική μονάδα και την ενσωμάτωσή τους στη
μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού η διεύθυνση του σχολείου μας όρισε πέντε
εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας ως Εκπαιδευτικούς πυρήνες. Ο ρόλος
των Εκπαιδευτικών πυρήνων είναι να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές και
πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής μονάδας για την αξιοποίηση και
ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία.
Η σχολική μας μονάδα, όπως και κάθε άλλο σχολείο που συμμετέχει στο
πρόγραμμα, θα κληθεί να αναπτύξει σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της
σχολικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα υλοποιούνται δράσεις για την
επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράσης στις οποίες θα συμμετέχουν παιδιά και
εκπαιδευτικοί και όπου κρίνεται αναγκαίο και γονείς του σχολείου μας. Η σχολική
μονάδα θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πορεία υλοποίησης της κάθε δράσης,
αναθεωρώντας όπου και όταν χρειάζεται το σχέδιο δράσης.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών
για ανάπτυξη κουλτούρας ανταλλαγής και διαμοιρασμού καλών πρακτικών. Για τον
σκοπό

αυτό,

θα

γίνονται

διαδικτυακές

συναντήσεις

ανάμεσα

στους/στις

εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, στις οποίες οι ίδιοι/ες οι
εκπαιδευτικοί θα παρουσιάζουν τις δικές τους εμπειρίες και καλές πρακτικές.
Παράλληλα, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες θα τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα
από προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης από συμβούλους και συνεργάτες του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα πιστοποιούνται ως Καινοτόμα σχολεία για την ενσωμάτωση
των Τ.Π.Ε. για την τρέχουσα σχολική χρονιά και θα τους παραχωρείται η πλακέτα
του Προγράμματος. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία θα πιστοποιούνται ως
Εκπαιδευτικοί πυρήνες για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. για την τρέχουσα σχολική
χρονιά και θα τους απονέμεται σχετικό πιστοποιητικό. Επιπρόσθετα, τα σχολεία που
θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιηθούν από το
Joint Research Center της Ε.Ε., στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου
SELFIE, που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

