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∆ιευ
υθυντές/ριεςς ∆ημοτικώνν Σχολείων και
κ
Νηπ
πιαγωγείων

Οδηγός για την ενσωμ
μάτωση των
ν Τεχνολογ
γιών Πληρο
οφορίας κα
αι
Θέμα: Ο
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σττη μαθησιακ
κή και διοικ
κητική διαδ
δικασία
Η σχ
χολική χροννιά 2013 - 2014
2
πρέπειι να αποτελέσει ευκαιρίία για αξιοπ
ποίηση των Τ
Τ.Π.Ε.
στηνν εκπαιδευττική και διο
οικητική πρά
άξη, καθώςς στα σχολεεία έχει ήδη
η αναπτυχθ
θεί μια
σύγχ
χρονη και επαρκής υλικοτεχνική υποδομή,
υ
τό
όσο σε θέμα
ατα ηλεκτροννικού εξοπλλισμού
υπολογισ
στών

(ηλεεκτρονικών

γραφ
φείου,

φο
ορητών

ηλλεκτρονικώνν

υπολογγιστών,

βιντεεοπροβολέω
ων, εκτυπω
ωτών, σαρω
ωτών) όσο και σε θέματτα εκπαιδευτικών λογισ
σμικών
προ
ογραμμάτωνν.
O εεμπλουτισμός της μαθ
θησιακής διαδικασίας α
αξιοποιώντα
ας τις ΤΠΕ
Ε πρέπει να
α είναι
συνεεχής. Στόχο
ος μας η άριστη, δόκιμη
η και συνετή
ή χρήση τωνν Τεχνολογιών Πληροφ
φορίας
και Επικοινωνία
ας (ΤΠΕ), π
που αποτελλεί μία από τις οκτώ κο
ομβικές ιδιό
ότητες, ικανότητες
και δεξιότητες που απαιττούνται στη
ην κοινωνία
α του 21ου αιώνα καιι που πρέπ
πει να
διαθ
θέτουν οι μα
αθητές στο υψηλότερο
υ
δ
δυνατό επίπ
πεδο.
και ευκολόττερης πρόσ
αλύτερης ορ
ργάνωσης, διαχείρισης
δ
σβασης σε θ
θέματα
Στα πλαίσια κα
που αφορούν τις
τ ΤΠΕ, έχεει ετοιμαστεεί και σας απ
ποστέλλετα
αι Οδηγός εννσωμάτωση
ης των
Π
ας και Επιικοινωνίας (ΤΠΕ) στη
η μαθησιακκή και διοιικητική
Τεχννολογιών Πληροφορία
διαδ
δικασία. Ο σ
συγκεκριμέννος οδηγός θα πρέπειι να αποτελλεί το σημεείο αναφοράς για
θέμα
ατα ΤΠΕ κα
αθώς σε αυ
υτόν έχουν ενσωματωθ
θεί οι κατά καιρούς οδ
δηγίες που έχουν

Υπουργείο Παιδεία
ας και Πολιτισμ
μού 1434 Λευ
υκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελλίδα: http://ww
ww.moec.gov.ccy

απο
οσταλεί στα σχολεία κα
αθώς και άλλες σχετικέςς πληροφορ
ρίες, έντυπα
α, ιστοσελίδ
δες και
σχεττικοί σύνδεσ
σμοι.

((Ελπιδοφόρ
ρος Νεοκλέο
ους)
∆ιευ
υθυντής
∆ημοτικής Εκπαίδευσης
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