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ΘΕΜΑ: Δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης εκπαιδευτικού – διδακτικού υλικού 

Σχετ.: Φ.33/5902/10-04-2013, από Περιφερειακή Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής, µε θέµα 

«Ενηµέρωση Σχολικών Συµβούλων» 
 

   Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού διασαφηνίζουµε ότι στόχος της προσπάθειας 

αυτής είναι να συλλεχθεί υλικό το οποίο χρησιµοποιείται ή δηµιουργείται κατά τη 

διάρκεια των επιµορφωτικών δράσεων των Σχολικών Συµβούλων Π.Ε. & Δ.Ε. µε 

τους εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων. Οτιδήποτε παρουσιάζεται στις δράσεις 

αυτές, οτιδήποτε δηµιουργείται και οποιαδήποτε συµπεράσµατα εξάγονται από τις 

συµµετοχικές αυτές διαδικασίες, αποτελούν δηµόσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο 

επιβάλλεται να είναι προσβάσιµο σε όλους.  

Για το λόγο αυτό η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, προγραµµατίζει 

την ανάρτηση αυτού του υλικού στο δικό της ιστοχώρο. 

Σηµειώνουµε ότι το υλικό που θα παραλαµβάνεται από κάθε Σχολικό Σύµβουλο,  

αφού ταξινοµηθεί ως προς τη θεµατική του, θα αναρτάται όπως ακριβώς έχει σταλεί, 

χωρίς καµία αξιολογική κρίση στο περιεχόµενό του. 

   Πρέπει να τονισθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Αττικής, έχει στόχο την προβολή του επιµορφωτικού έργου των οικείων Σχολικών 

Συµβούλων, την ανάδειξη των επιµορφωτικών δράσεων που λαµβάνουν µέρος οι 



εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων και την δηµιουργία µίας βάσης εκπαιδευτικού 

– διδακτικού υλικού, στο οποίο θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. 

Για την καλύτερη οργάνωση αυτής της προσπάθειας, προσδιορίζουµε ότι σε χρονικό 

διάστηµα περίπου 10 ηµερών – µετά την υλοποίηση της επιµορφωτικής δράσης – το 

παραχθέν ή χρησιµοποιούµενο υλικό πρέπει να αποστέλλεται στο αντίστοιχο Τµήµα 

ΕΠΚ. Στην παρούσα αφετηριακή φάση θα πρέπει, τµηµατικά, να αποσταλεί το υλικό 

που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί – παραχθεί από το Σεπτέµβριο του 2012. 

    

   Ευχαριστώντας τους Σχολικούς Συµβούλους που µέχρι σήµερα απέστειλαν υλικό, 

αναµένουµε άµεσα αποστολή και από τους υπολοίπους, έτσι ώστε να προχωρήσει η 

ταξινόµηση του υλικού εµπλουτίζοντας τις θεµατικές κατηγορίες. 
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