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ENISA & European Schoolnet – Νέο Βπαβείο για ηη Γιδαζκαλία ηηρ
Αζθάλειαρ ζηο Γιαδίκηςο ζηα Σσολεία.
Με ηελ επθαηξία ησλ 10σλ eLearning Awards (Βξαβείσλ Ηιεθηξνληθήο Δθκάζεζεο), ην
Δπξσπατθό Σρνιηθό Γίθηπν (European Schoolnet) θαη ν ENISA, ν Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο
γηα ηελ Αζθάιεηα Γηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ, αλαθνηλώλνπλ κία λέα θαηεγνξία βξαβείσλ κε
ηελ νλνκαζία «Γηδαζθαιία δηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο θαη πώο λα είζηε θαιόο πνιίηεο ζην
δηαδίθηπν».Η ξαγδαία εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από λεαξά άηνκα θαζηζηά
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα κηιήζνπκε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην απόξξεην ζην δηαδίθηπν,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπκε ηα λεαξά άηνκα από ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο απεηιέο ηνπ
δηαδηθηύνπ θαη γηα λα ηα πξνεηνηκάζνπκε γηα ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ κε
αζθαιή θαη ππεύζπλν ηξόπν.
Όληαο θύξηνο επξσπατθόο παξάγνληαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην ειεθηξνληθό απόξξεην ζην
δηαδίθηπν, ν ENISA ελζαξξύλεη όινπο ηνπο δαζθάινπο λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
δεηήκαηα κε ηνπο λεαξνύο καζεηέο ηνπο. «Τα άηνκα λεαξήο ειηθίαο θαη ηα παηδηά
απαξηζκνύληαη ζήκεξα ζηηο κεγαιύηεξεο νκάδεο ρξεζηώλ ειεθηξνληθώλ ηερλνινγηώλ ζηελ
Δπξώπε. Έρεη ζεκαζία λα ηα εμνπιίζνπκε κε ηα πξνζόληα θαη ηε γλώζε ώζηε λα είλαη
αζθαιή ζην δηαδίθηπν,» δήισζε ν Γξ. Udo Helmbrecht, Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηνπ
ENISA.
Τα eLearning Awards (Βξαβεία Ηιεθηξνληθήο Δθκάζεζεο), ν θνξπθαίνο Δπξσπατθόο
Γηαγσληζκόο γηα ηε βξάβεπζε ηεο ππεξνρήο ζηελ θαιύηεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ
εθπαίδεπζε, δηνξγαλώλεηαη γηα 10ε ζπλερή ρξνληά από ην Δπξσπατθό Σρνιηθό Γίθηπν.
Σθνπόο ηνπ είλαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα δηαδώζεηο ηηο πξαθηηθέο ησλ θαηλνηόκσλ δαζθάισλ.
Τν βξαβείν αλαδεηθλύεη πώο ε ICT βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο εξγαζίαο
ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, θαζώο θαη ην ζεηηθό ηεο αληίθηππν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ.
«Δίλαη ζεκαληηθό λα ελζαξξύλνπκε ηνπο δαζθάινπο λα πηνζεηήζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθκάζεζε ηνπ 21νπ αηώλα: ε ICT έρεη λα παίμεη θξίζηκν ξόιν ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο
θνηλσλίαο θαη ε εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα κείλεη ζηελ άθξε,» δήισζε ν Marc Durando,
Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνύ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ.
Ο ληθεηήο, πνπ επηιέγεηαη από δηεζλή επηηξνπή εκπεηξνγλσκόλσλ, ζα θεξδίζεη ρηιηάδεο επξώ
ζε κεηξεηά ή/θαη ζε εμνπιηζκό ICT, θαζώο θαη έλα ηαμίδη γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ
βξαβείνπ. Η ληθεθόξα ζπκκεηνρή ζα θνηλνπνηεζεί ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε κέζσ ηνπ
Γηθηύνπ Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηώλ Ηιεθηξνληθήο Δθκάζεζεο.
Η ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ, θαη ην ενξηαζηηθό δείπλν, ζα δηεμαρζνύλ ζηελ Κνπεγράγε,
ζηε Γαλία, ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2010, ζην εηήζην ζπλέδξην ηνπ EMINENT.
Τν ζπλέδξην ηνπ EMINENT απνηειεί βαζηθή επξσπατθή εθδήισζε ζην ρώξν ηεο
εθπαίδεπζεο. Σπγθεληξώλεη ππεύζπλνπο γηα ηελ θαηάξηηζε πνιηηηθήο ηεο ICT από
Οξγαληζκνύο θαη Υπνπξγεία Παηδείαο, εκπεηξνγλώκνλεο, εξεπλεηέο θαη θνξπθαίνπο
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πξνκεζεπηέο Ηιεθηξνληθήο Δθκάζεζεο από ηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα.
Απηή ηε ρξνληά, ν EMINENT ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Uddanelsesforum, έλα δηεζλέο θόξνπκ γηα
ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηε UNI-C, ν θνξέαο γηα ηελ ICT ζηελ εθπαίδεπζε
ηεο Γαλίαο, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξώηνπ EMINENT γηα δαζθάινπο. Η εηδηθή εθδήισζε
ζθνπό έρεη λα ελζαξξύλεη ηελ αληαιιαγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ δαζθάισλ
θαη λα δώζεη έκθαζε ζηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ ICT γηα ηε βειηίσζε ηεο
παηδαγσγηθήο θαη ηεο εθκάζεζεο.
Γηα λα εγγξαθείηε γηα ηα eLearning Awards θαη λα ππνβάιεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο,
επηζθεθζείηε ηε δηεύζπλζε:
http://elearningawards.eun.org . Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη ε 28ε
Σεπηεκβξίνπ 2010. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηθνηλσλήζηε κε ηε Marie Le Boniec Marie.leboniec@eun.org , Τει. +32-(0)2-7907587
Σσεηικά με ηα βπαβεία eLearning
Ξεθηλώληαο ην 2001, ν δηαγσληζκόο eLearning Awards (http://elearningawards.eun.org)
δηνξγαλώλεηαη από ην Δπξσπατθό Σρνιηθό Γίθηπν θαη ππνζηεξίδεηαη από βαζηθνύο
ζπλεξγάηεο ηνπ ρώξνπ. Γέθα ρξόληα κεηά ηελ επίζεκε έλαξμε ηνπο, ηα eLearning Awards
παξακέλνπλ ν θνξπθαίνο Δπξσπατθόο δηαγσληζκόο βξάβεπζεο ηεο ππεξνρήο γηα ηελ
θαιύηεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Σσεηικά με ηο Δςπωπαϊκό Σσολικό Γίκηςο (European Schoolnet)
Τν Δπξσπατθό Σρνιηθό Γίθηπν είλαη έλα δίθηπν 31 Υπνπξγείσλ Παηδείαο ζηελ Δπξώπε θαη
εθηόο απηήο. Τν EUN δεκηνπξγήζεθε πξηλ από πεξηζζόηεξα από 10 ρξόληα κε ζθνπό λα
θέξεη ηελ θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ εθκάζεζε, κε ηε ρξήζε ηεο ICT γηα ράξε ησλ
βαζηθώλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ ηνπ: ηα Υπνπξγεία Παηδείαο, ηα ζρνιεία, ηνπο δαζθάινπο
θαη ηνπο εξεπλεηέο.
Για ζςνενηεύξειρ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Ulf Bergstrom, Δθπξόζσπνο, ENISA, Κηλεηό
ηειέθσλν: +30-6948-460134, press@enisa.europa.eu

Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξσηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή.
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