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1οσ Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ Ηλεκτρονικήσ Αίθουςασ
Αςφγχρονησ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ
Αγαπθτό μζλοσ τθσ Ε.Ε.Π.Ε.Κ,
Συμμεριηόμενθ τθν αξιζπαινη προςπάθεια των Ελλινων εκπαιδευτικϊν τθν
περίοδο τθσ πρωτοφανοφσ κρίςθσ υγείασ που διανφουμε και αντιλαμβανόμενθ
το πλικοσ και τη ςημαςία των καινοτόμων δράςεων και προςεγγίςεων που
υλοποιοφνται όλο αυτό το διάςτθμα, θ Επιςτημονική Ζνωςη για την Προώθηςη
τησ Εκπαιδευτικήσ Καινοτομίασ (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), ςτο πλαίςιο των δράςεων διάχυςθσ
τθσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ προσ τθν Εκπαιδευτικι Κοινότθτα, βρίςκεται ςτθν
ευχάριςτθ κζςθ να ςασ ενθμερϊςει πωσ προκθρφςςει τον:

1ο Πανελλήνιο Διαγωνιςμό Ηλεκτρονικήσ Αίθουςασ
Αςφγχρονησ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ
Βαςικόσ ςκοπόσ του διαγωνιςμοφ αποτελεί η διάχυςη και η επιβράβευςη κάκε
καινοτόμασ προςπάκειασ και δράςθσ των Ελλινων Εκπαιδευτικϊν, που
αποςκοπεί ςτθ διατιρθςθ τθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ μεταξφ μακθτϊν και
εκπαιδευτικϊν μζςω διαδικαςιϊν αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ, τθν επανάλθψθ
και εμπζδωςθ τθσ φλθσ, αλλά και γενικότερα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ εξ
αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ.
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλων των
ειδικοτιτων, όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ (Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια,
ΑΕΙ), ανεξαρτιτωσ κακεςτϊτοσ εργαςίασ (Μόνιμοι, Αναπλθρωτζσ, Ωρομίςκιοι,
Αδιόριςτοι) Δθμόςιασ & Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ που είναι (ή επιθυμοφν να
γίνουν) μζλθ τθσ ΕΕΠΕΚ (Για τθν εγγραφι ςασ ωσ μζλθ τθσ ΕΕΠΕΚ ακολουκιςτε
το ςφνδεςμο: https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi ).

Κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μια (1) αίτηςη
ςυμμετοχήσ, ςε οποιαδιποτε από τισ παρακάτω κατθγορίεσ:

 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη
 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη
 Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη
Βαςική προχπόθεςη είναι να χρθςιμοποιεί ι να ζχει χρθςιμοποιιςει μια
Ηλεκτρονικι Αίκουςα Αςφγχρονθσ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ που ζχει φτιάξει
ο ίδιοσ για τθ διδαςκαλία κάποιου ι κάποιων εκ των μακθμάτων του, ςε
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον δθμιουργίασ θλεκτρονικϊν αικουςϊν (Εclass, e-me, Edmodo, Moodle κ.ά.).
Τα κριτήρια ςφμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθοφν οι Ηλεκτρονικζσ Αίθουςεσ
είναι:
 Η οργάνωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ & θ επικοινωνία με τουσ
μακθτζσ (Ενθμζρωςθ, παρουςίαςθ - εμπζδωςθ - ανακεφαλαίωςθ υλικοφ,
επικοινωνία - διάδραςθ με τουσ μακθτζσ κλπ.) (10 βαθμοί)
 Η Αξιοποίθςθ υπαρχόντων μακθςιακϊν πόρων (φωτόδεντρο, Ψθφιακό
Σχολείο, Διαδραςτικά βιβλία, διδακτικά ςενάρια Αιςϊπου, Προςομοιϊςεισ
κ.λπ.) (10 βαθμοί)
 Η πλθρότθτα τθσ θλεκτρονικισ αίκουςασ (ανακοινϊςεισ, υλικό, αςκιςεισ,
φόρουμ, υλικό περαιτζρω μελζτθσ, ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ
μακιματοσ, κ.λπ.) (10 βαθμοί)
 Η ποικιλομορφία και καταλλθλότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ (Αρχεία
κειμζνου, παρουςιάςεισ, εικόνεσ, βίντεο, υπερςφνδεςμοι, κ.λπ) (10
βαθμοί)
 Οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ – ανατροφοδότθςθσ των μακθτϊν (Ερωτιςεισ
πολλαπλισ επιλογισ, ςωςτοφ λάκουσ, ςυμπλιρωςθσ κενϊν, ανοικτζσ
ρωτιςεισ, ανάκεςθ εργαςιϊν, feedback, κ.λπ.) (10 βαθμοί)

Οι αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν, κα αξιολογθκοφν από ςώμα ζμπειρων κριτών
αυξημζνων προςόντων με ειδίκευςθ και πολυετι εμπειρία ςε κζματα
Αςφγχρονθσ εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ, το οποίο κα ςυςτακεί για τισ ανάγκεσ
αυτοφ του Διαγωνιςμοφ, με ευκφνθ τθσ Επιτροπισ Επιμόρφωςθσ τθσ ΕΕΠΕΚ.

Κάκε Ηλεκτρονικι αίκουςα κα αξιολογείται ςε 50βαθμη κλίμακα από 2 κριτζσ,
και το άκροιςμα των 2 βακμολογιϊν (με άριςτα το 100) κα αποτελεί τθν τελικι
βακμολογία τθσ κάκε Ηλεκτρονικισ Αίκουςασ.
Η ανάκεςθ και θ αξιολόγθςθ κάκε Ηλεκτρονικισ Αίκουςασ από τουσ 2 κριτζσ κα
ξεκινιςει μετά την 1η Ιουνίου 2020, προκειμζνου μζχρι τότε οι ςυνάδελφοι
εκπαιδευτικοί να ζχουν τον απαραίτθτο χρόνο να τθ διαμορφϊςουν, να τθ
χρθςιμοποιιςουν, και να τθ βελτιϊςουν κατά βοφλθςθ. Η ανακοίνωςθ των
διακρικζντων αναμζνεται να γίνει μετά τθν 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Η ανακοίνωςθ των διακριθζντων (3 βραβεία για κάκε κατθγορία) κα γίνει με
τουσ εξισ τρόπουσ:
 Με ανάρτθςθ ςτθ ςελίδα τθσ ΕΕΠΕΚ ( www.eepek.gr ).
 Με αποςτολι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ
όλθσ τθσ χϊρασ και ςτα Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα.
 Με ανάρτθςθ ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ.
 Με δθμοςίευςθ ςτα Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Μζςα Μαηικισ
Ενθμζρωςθσ.
Επιπλζον, ςε κάκε υποψιφιο ξεχωριςτά, κα ςταλεί προςωπικό e-mail με το
προςωπικό του αποτζλεςμα και τισ επιμζρουσ βακμολογίεσ των κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Οι διακρικζντεσ από κάκε κατθγορία κα βραβευκοφν ςε ειδικι τελετι που κα
πραγματοποιθκεί κατά τθν επίςθμθ Τελετι Ζναρξθσ του 6ου Διεκνοφσ Συνεδρίου
για τθν Προϊκθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ (https://synedrio.eepek.gr)
που κα διεξαχκεί ςτθ Λάριςα, 16-18 Οκτωβρίου 2020.
Τα βραβεία των διακρικζντων (για κάκε κατθγορία) περιλαμβάνουν:
1ο βραβείο: Δωροεπιταγι αξίασ 200€, Τιμθτικι Πλακζτα & Βραβείο Συμμετοχισ.
2ο βραβείο: Δωροεπιταγι αξίασ 100€, Τιμθτικι Πλακζτα & Βραβείο Συμμετοχισ
3ο βραβείο: Δωροεπιταγι αξίασ 50€, Τιμθτικι Πλακζτα & Βραβείο Συμμετοχισ
Σε όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ θα δοθοφν
Τιμητικά Βραβεία Συμμετοχήσ.
Για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ακολουκιςτε τον παρακάτω ςφνδεςμο:

https://forms.gle/kzTmQ7WtTmq5TGyN8

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό:

31 Μαΐου 2020
Με τον τρόπο αυτό, οι αξιζπαινεσ καινοτόμεσ δράςεισ των Ελλινων
εκπαιδευτικϊν αφενόσ μεν διαχζονται ςε ολόκληρη την εκπαιδευτική
κοινότητα, αφετζρου δε αποτελοφν παράδειγμα προσ μίμηςη προσ όλουσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ!
Πληροφορίες – Διεσκρινίσεις: 6932078466 (Δ. Λιόβας)
Σας εσταριστούμε θερμά για τη σσμμετοτή σας!

Με εκτίμθςθ,
Για το Δ.Σ.

Δρ. Δημήτρησ Κολοκοτρώνησ
Πρόεδροσ ΕΕΠΕΚ

