Χρήσιμα

Η ενότητα αυτή περιέχει διάφορους χρήσιμους συνδέσμους για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,
όπως περιοδικά, σχέδια διδασκαλίας εκπαιδευτικών, πρακτικά συνεδρίων κλπ.

Περιοδικά για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Στην αγγλική γλώσσα:

-British Journal of Educational Technology ( http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/bjet? ).

-Computer Science Education ( http://www.tandf.co.uk/journals/titles/08993408.asp ).

-Computers and Education ( http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/34
7/description#description
).

-Computers in Human Behaviour ( http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_ho
me/759/description#description
).

-Contemporary issues in Technology and Teacher Education ( http://www.citejournal.org/vol9/is
s3/
).

-Education and Information Technologies ( http://www.springer.com/computer/general/journal/1
0639
).
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-Educational Media International ( http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/09523987.html ).

-Educational Technology Research and Development ( http://www.springerlink.com/content/11
9965/
).

-Information Technology in Childhood Education Annual ( http://www.highbeam.com/Informatio
n+Technology+in+Childhood+Education+Annual/publications.aspx
).

-Innovations in Education and Teaching International ( http://www.tandf.co.uk/journals/routledg
e/14703297.html
).

-Interactive Learning Environments ( http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10494820.asp ).

-International Journal of Science Education ( http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09500693.as
p
).

-International Journal on E-Learning ( http://www.aace.org/pubs/ijel/ ).

-Journal of Computer Assisted Learning ( http://www.jcal.info/ ).

-Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching ( http://www.aace.org/pubs/ ).

-Journal of Educational Computing Research ( http://baywoodjournals.com/index.php/OJS ).
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-Journal of Educational Multimedia and Hypermedia ( http://www.aace.org/pubs/ ).

-Journal of Educational Technology Systems ( http://www.baywood.com/journals/previewjourna
ls.asp?id=0047-2395
).

-Journal of Interactive Learning Research ( http://www.aace.org/pubs/ ).

-Journal of Technology and Teacher Education ( http://www.aace.org/pubs/ ).

-Learning, Media and Technology ( http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17439884.asp ).

-Technology, Pedagogy and Education ( http://www.tandf.co.uk/journals/titles/1475939X.asp ).

-The internet and Higher Education ( http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_h
ome/620187/description#description
).

Στην ελληνική γλώσσα:

(Τα περιοδικά αυτά, συχνά ή περιστασιακά, δημοσιεύουν άρθρα σχετικά με τις ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση).

-Αστρολάβος ( http://www.hms.gr ).
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-Επιστήμες της αγωγής

-Σύγχρονη Εκπαίδευση

-Νέα Παιδεία

-Παιδαγωγική Επιθεώρηση ( http://www.pee.gr/?page_id=71 ).

-Μέντορας ( http://www.pi-schools.gr ).

-Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση ( http://earthlab.uoi.gr/thete/ ).

-Ανοικτή Εκπαίδευση ( http://www.opennet.gr/ ).

-Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων ( http://www.pi-schools.gr ).

-i-teacher ( http://www.i-teacher.gr/ ).

Χρήσιμες ιστοσελίδες
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-On line εκπαιδευτικά λογισμικά Δημοτικού (σημ: δεν χρειάζονται εγκατάσταση) ( http://ts.sc
h.gr/software
).

-Εκπαιδευτικά λογισμικά Δημοτικού ( http://pi-schools.sch.gr/software/dimotiko/ ) και
Γυμνασίου (
ttp://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
).

h

-Αλφαβητικός κατάλογος λογισμικού του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα έχει το
Υ.Π.Δ.Μ.Θ. ( http://e-yliko.sch.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx ).

-Διδακτικά πακέτα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( http://digitalschool.min
edu.gov.gr/modules/auth/listfaculte.php
).

-ΔΕΠΠΣ δημοτικού σχολείου και προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών
δραστηριοτήτων ( http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ ).

-Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών ( http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php ).

-ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής. ( http://www.pi-schools.gr/lessons/computers
/epps/epps_informatics_dim_fek304.pdf
).

-Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την εκπαίδευση (Πανελλήνιο
σχολικό δίκτυο: http://opensoft.sch.gr/page.php?file=list.php&amp;appID=529 ).
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-Ανάλεκτα παιδαγωγικών δραστηριοτήτων από τον καθηγητή Α. Ράπτη ( http://www.adraptis
.com/analekta/home.html
).

-Ευέλικτη Ζώνη ( http://www.pi-schools.gr/programs/EuZin/ ).

Πρακτικά Συνεδρίων

-Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου
με διεθνή συμμετοχή, 4 έως 6 Μαΐου 2012 Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τόμος Α΄ & Τόμος Β΄ .

(Τελευταία ενημέρωση: 23-3-2019)
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