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Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη … Νέα Μορφή, Νέες
Δυνατότητες

Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπ.Ε.Π.Θ. από την 1η Ιουνίου
άλλαξε μορφή και δυνατότητες. Στη
νέα Δυναμική Πλατφόρμα της Microsoft—SharePoint προσφέρει νέες δυνατότητες στον τελικό χρήστη όπως
Αναζήτηση Υλικού, Ημερολογιακή
παρακολούθηση Διαγωνισμών, Συνεδρίων, Εκδηλώσεων. Τέλος, μέσα
από μηχανισμό διαβαθμισμένων επιπέδων ασφαλείας δίνει δυνατότητες,
από απλή ανάγνωση του περιεχομένου για τους απλούς επισκέπτες, ανάρτηση περιεχομένου προς έγκριση
από εγγεγραμμένους χρήστες του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
(ΠΣΔ), μέχρι και λήψη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για εξουσιοδοτημένες από το ΠΣΔ Σχολικές Μονάδες ή
εκπαιδευτικούς. Η νέα πλατφόρμα θα
προσφέρει, πλέον των παραπάνω
δυνατοτήτων, ένα πλήθος νέων υπηρεσιών που θα ενεργοποιείται σταδιακά στο άμεσο μέλλον.

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα
για την ανάρτηση προτάσεων διδασκαλίας, άρθρων και
υποστηρικτικού υλικού, σύμφωνα με τους όρους και τις
οδηγίες που βρίσκονται στην
πρώτη σελίδα.
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Επισκεφθείτε τον Εκπαιδευτικό Ιστό, την πλατφόρμα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του e-yliko.gr

Επισκεφθείτε τον Εκπαιδευτικό Ιστό,
(http://istos.sch.gr)
την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του e-yliko.gr. Ευελπιστώντας
να αποτελέσει εργαλείο στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Εκπαιδευτικός Ιστός έρχεται να συμπληρώσει τις υπηρεσίες του e-yliko.gr λειτουργώντας
αξιόπιστα και απρόσκοπτα, ώστε να
καλύψει επαρκώς τις ανάγκες της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στην πρώτη περίοδο διαμόρφωσης, μπορείτε να εγγραφείτε στα
μαθήματα – τμήματα τα οποία σχετίζονται με τις Βασικές ΔεξιότηΕπισκεφθείτε τον
Εκπαιδευτικό Ιστό, τες στις ΤΠΕ, όπου θα βρείτε μαθησιακό υλικό για τις ενότητες Λει(http://istos.sch.gr) τουργικά Συστήματα, Επεξεργασία Κειμένων, Λογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο και Παρουσιάσεις.
Ανακοινώθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης «Δημιουργία
εκπαιδευτικής πύλης (portal) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Σύμφωνα με την απόφαση καλούνται οι εκπαιδευτικοί Α/
θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας—
Θράκης και Ηπείρου να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης στις εξής δύο θεματικές ενότητες:
- 1η Θ.Ε. Διαχείριση επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον
-2η Θ.Ε. Διαχείριση πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του προαναφερθέντος προγράμματος από το ΥΠΕΠΘ/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ για 250
εκπαιδευτικούς των ανωτέρω περιοχών.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 19/9/2008
Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση και αναμένουμε τη γνώμη και τα σχόλιά
σας ηλεκτρονικά…
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Το διήμερο της 11/12
Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο
Ξενοδοχείο Παρθενών στην Πλάκα,
η πρώτη συνάντηση εργασίας (kickoff meeting) των εταίρων του
έργου EduTubePlus.
Εκπρόσωποι από το κονσόρτσιουμ δώδεκα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθισαν μαζί στο ίδιο
τραπέζι για να παρουσιάσουν το
έργο των φορέων που αντιπροσωπεύουν, να ανταλλάξουν απόψεις
και να σχεδιάσουν τις μελλοντικές
κινήσεις του προγράμματος. Οι χώ-

ρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, η οποία συντονίζεται από το
ΕΑΙΤΥ είναι: Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία,
Βέλγιο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Φινλανδία και Ουγγαρία.
Το πρόγραμμα
«EduTubePlus: A European curriculum related video library and
hybrid e-services for the pedagogical exploitation of video in class»
έχει σαν στόχο τη δημιουργία μίας
κεντρικής διαδικτυακής βιβλιοθήκης
εκπαιδευτικών βίντεο. Το απόθεμα
αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέσα στην
τάξη ως εργαλείο συμπληρωματικό
των αναλυτικών προγραμμάτων
σπουδών αλλά και ως αφετηρία για
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για
τους μαθητές στο σχολείο ή στο
σπίτι.

Το περιεχόμενο θα παρέχεται αρχικά από εκπαιδευτικές αρχές ή δίκτυα και
θα αποτελείται από επαγγελματικά εκπαιδευτικά βίντεο μεταφρασμένα στις 11 επίσημες γλώσσες των συμμετεχουσών χωρών. Στη συνέχεια θα εμπλουτίζεται με
βίντεο που θα έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικοί και μαθητές αλλά και με σενάρια
μάθησης και δραστηριοτήτων. Το Υπουργείο Παιδείας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από την Διαδικτυακή Εκπαιδευτική
Πύλη και το Γενικό Συμβούλιο βιβλιοθηκών, γενικών αρχείων του κράτους και
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
Στη συζήτηση έλαβε μέρος ο κ.
Marc Roeder, project officer από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την Ελληνική
πλευρά μίλησαν μεταξύ άλλων ο καθηγητής κ. Παύλος Σπυράκης και η Δρ. Ελίνα
Μεγάλου για λογαριασμό του ΕΑΙΤΥ . Η
κυρία Αναστασία Παλούκου εκπροσώπησε
την Εκπαιδευτική Πύλη ενώ η κα Ευθυμία
Μαυρομιχάλη μίλησε από την πλευρά της
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων
των εταίρων έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν το πρόγραμμα, όπως το χρονοδιάγραμμα και οι
διακριτοί ρόλοι που αναλαμβάνει ο κάθε
φορέας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά
50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
πλαίσιο του “e-content plus” και συντονίζεται από το ΕΑΙΤΥ.
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Η ομάδα της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης 2008-2009

Παλούκου Αναστασία, Πληροφορικής
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραφείου
Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης
(Δ.Ε.Π.)
Α. Παπανδρέου 37
Αθήνα, 15180
Τηλέφωνο:
(210) 34.42.055
Φαξ:
(210) 34.42.056

Γραμματικού Δόμνα, Πληροφορικής
Γρουσουζάκου Ευφροσύνη, Πληροφορικής
Κατσούλης Ανδρέας, Πληροφορικής
Λυκούδη Πέρσα, Αγγλικής Φιλολογίας
Μάκρα Εριέττα, Βρεφονηπιοκόμος
Μπακιρτζή Ευαγγελία, Πληροφορικής
Μπάρκας Θεόδωρος, Γαλλικής Φιλολογίας
Σκουλά Ανδρονίκη, Γαλλικής Φιλολογίας
Τσάκαλης Δημήτριος, Πληροφορικής

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
e-yliko@ypepth.gr

Φρέντζου Μαρία, Αγγλικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Χαμοσφακίδη Πολυτίμη, Φιλόλογος

