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Θέμα: «Εκπαιδεσηικά Προγράμμαηα 2012-13 Εζηίας Γνώζης και Πολιηιζμού Υαλκίδας - Σηλεκπαίδεσζη»

Η Εζηία Γλώζεο θαη Πνιηηηζκνύ Φαιθίδαο απνηειεί Ν.Π.Δ.Δ. ηνπ Δήκνπ Φαιθηδέσλ. Η δηνηθεηηθή
ηεο επζύλε αλήθεη ζε 11κειέο Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ε επηζηεκνληθή ηεο ζην Επηζηεκνληθό Σπκβνύιην,
ην νπνίν απνηειείηαη από παλεπηζηεκηαθνύο θαζεγεηέο θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο.
Είλαη έλαο ρώξνο γλώζεο θαη αλαδήηεζεο ζε δεηήκαηα Επηζηήκεο θαη Παηδείαο πνπ πξνσζεί ηελ
εξεπλεηηθή ζθέςε θαη εθεπξεηηθόηεηα, ζπκπιεξώλνληαο ηε δηδαζθαιία πνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν. Οξγαλώλεη
επηζηεκνληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο ζε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα θαη επηζηεκνληθά θέληξα,
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο από ηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Απεπζύλεηαη ζε
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζην επξύηεξν θνηλό, θαζώο θηινμελεί
θάζε ρξόλν κεγάιν αξηζκό καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ από όιε ηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό.
Η ζπλεηζθνξά ηεο Εζηίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ
κέζα από παξαζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, πνπ αθνξνύλ ηα Μαζεκαηηθά, ηελ
Αζηξνλνκία – Αζηξνθπζηθή, ηελ Πιεξνθνξηθή, ηε Λνγηθή θαη ηε Φπζηθή. Η παξαζηαηηθή απηή πξνζέγγηζε
επηηπγράλεηαη κέζσ δηαδξαζηηθώλ εθζεκάησλ, δηαζέηνληαο ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο θαη επηζηεκνληθό
εμνπιηζκό, αιιά θαη ζύγρξνλε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε.
Τα Σρνιεία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ ηελ Εζηία θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηόηεηέο ηεο εληειώο δσξεάλ. Επηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο δηάδνζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη
ηνπ έξγνπ ηεο, ε Εζηία έζεζε σο πεξαηηέξσ ζηόρν ηε ζπκκεηνρή θαη παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηόο
ηεο θαη από εθείλα ηα ζρνιεία πνπ, θπξίσο ιόγσ ηεο απόζηαζεο, είλαη αδύλαηνλ λα παξεπξεζνύλ ζην
ρώξν ηεο. Γηα ην ζθνπό απηό έρεη μεθηλήζεη κε επηηπρία ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηεο πξνγξάκκαηνο
«ΣηλΕζηία», κηαο πξσηνπνξηαθήο εθαξκνγήο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ηεο ηειεθπαίδεπζεο.

Αλαιπηηθόηεξα, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ δίλεηαη θάζε θνξά ε επθαηξία ζηνπο θαζεγεηέο ηεο Εζηίαο θαη ζε
καζεηέο δύν ζρνιείσλ, πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο πνιιά ρηιηόκεηξα, λα ζπκκεηάζρνπλ από θνηλνύ ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη κελ καζεηέο ηνπ ελόο ζρνιείνπ ζα βξίζθνληαη ζην ρώξν ηεο Εζηίαο
(Φαιθίδα), ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επίζθεςήο ηνπο, νη δε καζεηέο ηνπ άιινπ ζρνιείνπ ζε
θάπνηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, ζε απόζηαζε από ηε Φαιθίδα πάλσ από ηνπιάρηζηνλ 200 ρικ. νδηθώο,
ώζηε λα δηθαηνινγεί ηελ αδπλακία ηνπ λα επηζθεθζεί ηελ Εζηία. Σην πξόγξακκα, πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα
ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο - δπζπξόζηηεο πεξηνρέο ηεο λεζησηηθήο θαη επεηξσηηθήο
Ειιάδαο, θαζώο θαη ηα ακηγή ειιεληθά ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ, αλεμάξηεηα
από ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ηνπο. Τν όιν εγρείξεκα θαιύπηεηαη εμνινθιήξνπ από ηελ Εζηία, κε δηθά ηεο
εηδηθά εμνπιηζκέλα ζπλεξγεία θαη ρσξίο θαλέλα θόζηνο από ηελ πιεπξά ησλ ζρνιείσλ, εθηόο από ηελ
πεξίπησζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνύ ηα νπνία ζα πξέπεη λα έιζνπλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Εζηία.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ, κηα αίζνπζα ηεο Εζηίαο έρεη
κεηαηξαπεί ζε ηειενπηηθό Studio, κε 7 θάκεξεο. Ταπηόρξνλα, έλα άιιν θηλεηό ζπλεξγείν ηεο Εζηίαο
επηζθέπηεηαη ην απνκαθξπζκέλν ζρνιείν πνπ πξόθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην πξόγξακκα θαη
ρξεζηκνπνηώληαο αληίζηνηρα πιηθνηερληθά κέζα επηηπγράλεηαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία.
Τα Σρνιεία πνπ επηζπκνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ Εζηία Γλώζεο θαη Πνιηηηζκνύ Φαιθίδαο ή λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα ΤειΕζηία δειώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα ηειέθσλα

22210-77599,

22210-87860, 6974827592, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ζρεηηθή εκεξνκελία. Η επίζκευη και
ζσμμεηοτή είναι δφρεάν, ελώ ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη θαηά ηηο κέξεο θαη ώξεο ησλ
ζρνιηθώλ καζεκάησλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα
www.estiagnosis.gr .
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
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