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Βρυξέλλες, 16 September 2010
ELEARNING AWARDS 2010: ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τα δέκατα Βραβεία e Learning έχουν τώρα ξεκινήσει!
Γιορτάζοντας 10 χρόνια αρίστευσης
Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, ο διαγωνισμός Βραβεία eLearning οργανώνεται από
το European Schoolnet και υποστηρίζεται από συνεργάτες της βασικής βιομηχανίας.
Μετά από την πρώτη έκδοση το 2001, το ενδιαφέρον από ολόκληρη την Ευρώπη έχει
αυξηθεί τρομερά και χιλιάδες εκπαιδευτικοί από την Ευρώπη και πέρα από αυτή, έχουν
συμμετάσχει στο διαγωνισμό, προβάλλοντας την καλύτερη χρήση στις νέες τεχνολογίες,
καινοτόμες ιδέες στην εκπαίδευση και εμπνέοντας άλλους στη χρήση των ΤΠΕ.
Δέκα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα Βραβεία eLearning παραμένουν ο ηγετικός
διαγωνισμός της Ευρώπης για την βράβευση της αρίστευσης, σχετικά με την
καλύτερη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Το 2009, 700 εκπαιδευτικοί από
36 χώρες υπέβαλαν την εργασία τους και ο διαγωνισμός υποστηρίχθηκε από τις ACER,
Promethean, eInstruction, Elluminate, Intel, SMART, Young Digital Planet, Cisco και
Microsoft.

Επίσης, σε συνέχεια της επιτυχούς έναρξης το 2009, η έκδοση 2010 θα είναι ξανά
ανοικτή σε διεθνείς ανταγωνιστές από χώρες εκτός Ευρώπης, μέσω της κατηγορίας
«Διεθνής συνεργασία». Και μία νέα κατηγορία θα ξεκινήσει: τα βραβεία Aspect, Βραβεία,
που επιδιώκουν να βραβεύσουν την διαφάνεια και τη δυνατότητα χρήσης των πηγών
εκμάθησης σε τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αποθήκες πηγών εκμάθησης.
Οι νικητές κάθε κατηγορίας, που επιλέγονται από μία διεθνή κριτική επιτροπή
εμπειρογνωμόνων, θα κερδίσει χίλια Ευρώ σε χρηματικά έπαθλα και εξοπλισμό ΤΠΕ
για την τάξη. Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό: οι κορυφαίες 50 συμμετοχές που θα
υποβληθούν, θα περιληφθούν στη Βιβλιοθήκη Ανταλλαγής Πηγών Εκμάθησης
(http://lreforschools.eun.org), για να δοθεί αυξημένη ορατότητα στις καινοτόμες πρακτικές
των εκπαιδευτικών και να παρακινηθούν και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.
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Για τον εορτασμό της 10ης επετείου των Βραβείων eLearning, το European Schoolnet
προσκαλεί όλα τα σχολεία και τα ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών της
Ευρώπης
και
όχι
μόνο,
να
λάβουν
μέρος,
να
εγγραφούν
στο
http://elearningawards.eun.org, και να παρουσιάσουν τα καλύτερα έργα τους, κάνοντας
χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία και την εκμάθηση.
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Η τελετή απονομής βραβείων, την οποία θα ακολουθήσει ένα δείπνο gala, θα λάβει χώρα
στην Κοπεγχάγη το Νοέμβριο 2010, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης ΕΜΙΝΕΝΤ
2010. Η Διάσκεψη ΕΜΙΝΕΝΤ είναι μία ετήσια διάσκεψη, η οποία παρέχει μία μοναδική
ευκαιρία στους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, σε παγκόσμιες
εταιρίες και βασικούς συμμετόχους της εκπαίδευσης, να συναντηθούν και να συζητήσουν
τις τελευταίες τάσεις και ζητήματα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Στους νικητές των Βραβείων θα προσφερθεί ένα ταξίδι στην Κοπεγχάγη για να
παρευρεθούν στην τελετή απονομής.
Πώς να συμμετάσχετε
Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν online από τα σχολεία ή τα ινστιτούτα
κατάρτισης εκπαιδευτικών των χωρών της ΕΕ, των χωρών EOΧ, των υποψηφίων
προς ένταξη στην ΕΕ χωρών, καθώς επίσης και της Γεωργίας, του Ισραήλ και της
Ελβετίας για όλες τις κατηγορίες. Για την κατηγορία «Διεθνής Συνεργασία», οι συμμετοχές
μπορούν να υποβληθούν από όλες τις χώρες (δείτε τους κανονισμούς των Βραβείων
eLearning 2010).
Στην ιστοσελίδα των Βραβείων eLearning, οι συμμετοχές θα εκτίθενται σε μία γκαλερί, η
οποία θα κρίνεται από μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Οι συμμετοχές μπορούν να
υποβληθούν από τις 4 Ιουνίου 2010 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2010, απευθείας μέσω
της ιστοσελίδας: http://elearningawards.eun.org.
Ο πλήρης κατάλογος των κατηγοριών θα δημοσιευτεί σύντομα. Δείτε τις κατηγορίες των
Βραβείων eLearning 2009:
http://www .elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/categories.htm
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον:

European Schoolnet
Το European Schoolnet (EUN) είναι μία μοναδική, μη-κερδοσκοπική κοινοπραξία 31
Υπουργείων Παιδείας της Ευρώπης, που δημιουργήθηκε το 1997. Το EUN παρέχει
σημαντικές Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες για τη διδασκαλία, την εκμάθηση
και τη συνεργασία, και ανοίγει το δρόμο που θα επιφέρει την αλλαγή στην εκπαίδευση,
μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών (δείτε το www .eun.org).

European Schoolnet – Rue de Trèves 61 – 1040 Brussels, Belgium – www.eun.org

1

Marie Le Boniec
marie.leboniec@eun.org
+32 (0)2 7907587

