
Ειδήσεις 15
Αίρεται η απαγόρευση 
τους προ εκλογών

Δημοσκοπήσεις… 
μέχρι τέλους!
Νέα δεδομένα όσον αφορά τις δημοσκο-
πήσεις θα έχουμε σε αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση του Μαΐου αφού αίρεται η 
απαγόρευση των δημοσκοπήσεων πριν 
τις εκλογές. 

Το υπουργείο Εσωτερικών  με νομοθετική 
ρύθμιση  άρει την απαγόρευση δημοσιο-
ποίησης των δημοσκοπήσεων που ίσχυε 
15 ημέρες πριν από τις εκλογές, σύμφωνα 
με τον υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Μιχε-
λάκη. Όπως ανέφερε ο υπουργός «Μέχρι 
και την Παρασκευή το βράδυ, θα επιτρέ-
πονται οι δημοσκοπήσεις και το ίδιο θα 
ισχύσει και στον δεύτερο γύρο. Όταν απο-
φασίστηκε η απαγόρευση, το διαδίκτυο 
δεν είχε τη δυναμική που έχει σήμερα. Ο 
καθένας, παραμονές των εκλογών, υπο-
στήριζε ό,τι ήθελε, με αποτέλεσμα να προ-
καλεί σύγχυση στην κοινή γνώμη. Αυτό το 
πράγμα πρέπει να αλλάξει». 

Ετεροδημότες
Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι για 
τους ετεροδημότες δεν αλλάζει τίποτα 
στον τρόπο που ψηφίζουν. Όπως διευ-
κρίνισε ο ίδιος,  μέχρι τις 14 Μαρτίου οι 
ετεροδημότες θα μπορούν να δηλώσουν 
που θέλουν να ψηφίσουν, με  δήλωση την 
οποία θα υποβάλουν στον Δήμο όπου δι-
αμένουν. 
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Μια ενδιαφέρουσα και 
ιδιαίτερα χρήσιμη επι-
μορφωτική ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε στις Μοίρες 
την περασμένη Τετάρτη 5 Μαρ-
τίου για τους εκπαιδευτικούς 
της Δ΄ τάξης και τους Διευθυντές 
& Διευθύντριες των 6/θέσιων 
και άνω Δημοτικών Σχολείων 
της 8ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρα-
κλείου με θέμα «Αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 
– εφαρμογή εργαλείων web2 
στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από 
τη Σχολική Σύμβουλο 8ης Περιφέρει-
ας ΠΕΝ Ηρακλείου κ. Μπαγιάτη Ειρήνη 
σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβου-
λο ΠΕ12 (Πολιτικών μηχανικών, Αρχι-
τεκτόνων, Τοπογράφων Μηχανικών) 
της Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλά-
δων κ. Τζωρτζάκη Ιωάννη.  Η κ. Μπα-
γιάτη κατά την εισήγηση της ανέλυσε 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη εκπαί-

δευση και συγκεκριμένα αναφέρθηκε 
στις εφαρμογές, στην ένταξη των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις  
θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ και στην 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Α/θμια 
Εκπαίδευση. Ο κ. Τζωρτζάκης Ιωάννης 
παρουσίασε την εφαρμογή εργαλείων 
web2 στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και στη συνέχεια υλοποίησε βιωματι-
κό εργαστήριο με θεματικές την δημι-
ουργία ιστοσελίδας και το ψηφιακό 
κόμικς.

Τεχνολογίες
Οι «Τεχνολογίες των Πληροφοριών 
και των Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) είναι 
ένας όρος που καλύπτει ένα ευρύ φά-
σμα υπηρεσιών, εφαρμογών, τεχνολο-
γιών, εξοπλισμού και λογισμικών, δη-
λαδή εργαλεία όπως η τηλεφωνία και 

το Διαδίκτυο, η εξ αποστάσεως μάθη-
ση, η τηλεόραση, οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές, τα δίκτυα και τα λογισμικά 
που είναι αναγκαία για τη χρήση των 
εν λόγω τεχνολογιών.  Οι τεχνολογίες 
αυτές επιφέρουν σταδιακά επανάστα-
ση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και 
οικονομικές δομές, δημιουργώντας 
νέες συμπεριφορές ως προς τις πλη-
ροφορίες, τη γνώση, την επαγγελματι-
κή δραστηριότητα, κ.λπ. Η ένταξη των 
ΤΠΕ, αποτελεί γενικευμένη ευρωπαϊκή 
εκπαιδευτική πολιτική στην εκπαιδευ-
τική μαθησιακή και διδακτική διαδι-
κασία. Όλο και περισσότερες χώρες 
ασχολούνται με την εισαγωγή και εν-
σωμάτωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά 
τους συστήματα, γεγονός που δείχνει 
το σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση.

Εφαρμογή εργαλείων web2 
στην εκπαίδευση

Επιμορφωτική Ημερίδα στις Μοίρες

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κα Μπαγιάτη Ειρήνη,  κ. Τζωρτζάκης Ιωάννης 
&  ο Δάσκαλος κ. Ελευθέριος Κωστένης

Η ημερίδα έγινε για τους εκπαιδευτικούς της Δ΄ τάξης και τους Διευθυντές Σχολείων


