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Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης (Δ.Ε.Π.)

Ενημερωτικό Δελτίο
Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη: Αρωγός στις σύγχρονες τεχνολογίες

15Η ΕΚΔΟΣΗ

Το Γραφείο της Δικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης είχε τη
χαρά να διοργανώσει ημερίδα
στη Λιβαδειά, στις 9 Νοεμβρίου με θέμα: «Η Δ.Ε.Π. και οι
νέες τεχνολογίες, Αρωγοί στη
σύγχρονη Εκπαίδευση».
Η ημερίδα φιλοξενήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του 4ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
Παρευρέθησαν εκπρόσωποι
της τοπικής αυτοδιοίκησης
και της Εκκλησίας και πολλοί
εκπαιδευτικοί. Την ημερίδα
τίμησε με την παρουσία του
και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν από
μέλη του Γραφείου, η ταυτότητα της Δ.Ε.Π., το έργο και η
δράση της. Οι ομιλητές στη
συνέχεια, ενημέρωσαν τους
παρισταμένους για τα προ-

Περιεχόμενα τεύχους:
Δράσεις Δ.Ε.Π.

γράμματα Safer Internet και
EduTubePlus, ενώ το πρώτο
μέρος έκλεισε με ομιλία του κ.
Κων/νου Δημητρίου του Κολλεγίου Ψυχικού με θέμα καινοτόμες τεχνολογίες και δράσεις.
Στο δεύτερο μέρος ο κ.
Πάνος Θεοδοσόπουλος αναφέρθηκε στη συμβολή της
Microsoft στην εκπαίδευση.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
κ. Κων/νος Καλοβρέκτης,
εκπαιδευτικός του 1ου ΕΠΑΛ
Λιβαδειάς, νικητής του διαγωνισμού Πρωτοπόρων Δασκάλων 2007-2008. Μίλησαν
επίσης η κ. Αναστασία-Σίσσυ
Γκίκα, διευθύντρια του περιοδικού e-Emph@sis σχετικά με
τη δράση του περιοδικού και
ο κ. Βάιος Ζαμπεθάνης, Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο υπουργός Εθνικής Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης στο λόγο του
αναφέρθηκε στο έργο που επιτελείται από το Υπουργείο, καθώς
και στα μελλοντικά σχέδια που
στηρίζονται σε πέντε πυλώνες.
Τέλος ο κ. Στυλιανίδης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο για
την παραχώρηση εκ μέρους της
εκκλησίας εκτάσεως 28 στρεμμάτων για την κατασκευή ενός
12θέσιου δημοτικού σχολείου και
ενός 3θέσιου νηπιαγωγείου στο
Δήλεσι.
Η εκδήλωση έκλεισε με κοκτείλ
στο χώρο του σχολείου.
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Διαγωνισμός Ξεμπλόγκαρε 2
Ασφαλές Διαδίκτυο
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Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Δασκάλων
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Διημερίδες istos.sch.gr στα Ιωάννινα και στην Κομοτηνή
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της
εξ αποστάσεως επιμόρφωσης
παρουσιάστηκε στους εκπαιδευτικούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συμμετέχουν σε αυτό, σε ημερίδα
που πραγματοποιήθηκε στην
Κομοτηνή στις 4/10/2008. Η
εκδήλωση συνδιοργανώθηκε
από το ΕΚΠΑ και το Υπ.Ε.Π.Θ.
Το πρόγραμμα παρέχει στους

εκπαιδευτικούς πιστοποιημένη διαχείριση σε ζητήματα
πολυπολιτισμικότητας και
επιθετικότητας στο σχολείο
καθώς και εξοικείωση με τις
Νέες Τεχνολογίες, Φορέας
υλοποίησης του προγράμματος είναι η ΕΥΕ και τεχνικά
υποστηρίζεται από το ΕΚΠΑ
και την Δ.Ε.Π. Εκδήλωση με
τον ίδιο σκοπό πραγματοποιή-

θηκε στα Ιωάννινα στις
11/10/2008.
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Ο καζεηηθόο δηαγσληζκόο
«Ξεκπιόγθαξε» έδσζε ηελ επθαηξία ζε εθαηνληάδεο καζεηέο ζηελ
Διιάδα λα δεκηνπξγήζνπλ αηνκηθά ή νκαδηθά ηα δηθά ηνπο ηζηνινγία (blogs) πξνβάιινληαο:
Τν ζρνιείν ηνπο
Τελ πόιε ε ην ρσξηό ηνπο
Τν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηνλ
πνιηηηζκό ηνπ ηόπνπ ηνπο
Τελ άπνςή ηνπο γηα ηελ ςεθηαθή
Διιάδα.
Απεπζπλόηαλ ζε καζεηέο
θαη ησλ ηξηώλ βαζκίδσλ, δεκνηηθνύ, γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ, νη
νπνίνη δηαγσλίζηεθαλ αλά θαηεγνξία κε ζεκαληηθά ρξεκαηηθά
έπαζια.
Σηόρνο ηνπ δηαγσληζκνύ
ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ
κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν αιιά θαη ε ώζεζή ηνπο λα
παξνπζηάζνπλ ηνλ δηθό ηνπο θόζκν κέζσ ησλ ηζηνινγίσλ.

Με όρεκα ηε θαληαζία
αιιά θαη ηελ θξηηηθή
ζθέςε νη καζεηέο παξνπζίαζαλ θαη κνηξάζηεθαλ ηδέεο
κέζα από ην Γηαδίθηπν ελώ
ηαπηόρξνλα έκαζαλ λα εξεπλνύλ, λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ζπλζέηνπλ
δεκηνπξγώληαο θάηη λέν, εληειώο πξνζσπηθό.
Παξάιιεια νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό είραλ ηελ επθαηξία
λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο,
λα αληαιιάμνπλ απόςεηο
αιιά θαη λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ θαζελόο.
Μέζα από ηε θηιηθή
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν καζεηήο κπνξνύζε λα
βξεη όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαζώο θαη απιέο θαηαλνεηέο νδεγίεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην πξνζσπηθό ηνπ
blog.

Η ηειεηή βξάβεπζήο ηνπο
πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Αζήλα ζηηο 7 Ννεκβξίνπ.

Ο «Ξεκπιόγθαξε»
δηνξγαλώζεθε από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ, ην Υπνπξγείν
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηελ Χεθηαθή
Διιάδα, ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Τν πξόγξακκα
ρξεκαηνδνηήζεθε από εζληθνύο πόξνπο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Ο δηαγσληζκόο μεθίλεζε ηελ
11ε Φεβξνπαξίνπ 2008 θαη
δηήξθεζε κέρξη ηελ 23ε Ινπλίνπ 2008.
Τα ηζηνιόγηα κειεηήζεθαλ
από θξηηηθή επηηξνπή θαη
επειέγεζαλ
6
ζπλνιηθά
blogs (2 αλά βαζκίδα).

Ασφαλές Διαδίκτυο—Safer Internet
Στις σελίδες του e-yliko.gr φιλοξενούνται αναλυτικές και κατανοητές οδηγίες συμβουλές για
την ασφαλέστερη πλοήγηση
στο διαδίκτυο. Καλύπτονται
θέματα όπως η προστασία από
ιούς και μολύνσεις του υπολογιστή από κακόβουλο λογισμικό,
η ασφαλής χρήση του υπολογιστή, η αποφυγή κινδύνων που
ενέχει η πλοήγηση στο διαδίκτυο από παιδιά και η αποφυγή δικτυακής απάτης. Παράλ-

ληλα παρέχονται σύνδεσμοι
προς την ιστοσελίδα
www.saferinternet.gr

Η Δικτσακή Εκπαιδεστική
Πύλη … Νέα Μορφή, Νέες
Δσνατότητες
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Διαγωνιζμός για πρωηοπόροσς δαζκάλοσς και καθηγηηές από ηη
Microsoft
Γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ε Microsoft
Διιάο δηνξγαλώλεη ηνλ Παλειιήλην
Γηαγσληζκό Πξσηνπόξσλ Γαζθάισλ /
Καζεγεηώλ, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηελ
επξύηεξε εθπαηδεπηηθή πξσηνβνπιία
ηεο, «Σπλεξγάηεο ζηε Μάζεζε».
Ο δηαγσληζκόο απηόο πξνζβιέπεη ζηελ
αλάδεημε Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία θαη ηηο
θαηλνηόκεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο σο
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, κέζα από ην
δηαγσληζκό, ελζαξξύλεηαη ε πξνώζεζε
θαη αληαιιαγή βέιηηζησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ ηόζν ζε εζληθό όζν θαη
ζε επξσπατθό επίπεδν, θαζώο θαη ε
δεκηνπξγία θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ
κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο.
Σην δηαγσληζκό έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
έρνπλ αλαπηύμεη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ρξεζηκνπνηώληαο
πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνύ όπσο ηα
Word, Excel, PowerPoint, Movie
Maker, Producer θ.ιπ.
Κάπνηα ελδεηθηηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε πξσηνηππία θαη ε επξεκαηηθόηεηα ηόζν ζην ζέκα όζν θαη ζηηο
ηερληθέο/ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ
ζηελ όιε δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηα εκθαλή απνηειέζκαηα ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ
πνπ επηιέρζεθε. Οη ζπκκεηνρέο ζα αλαξηεζνύλ ζηε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή
Πύιε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ www.e-yliko.gr αθνύ εγθξηζνύλ από νκάδα εξγαζίαο
νξηζκέλε αξκνδίσο.

Οη ηξεηο ληθεηέο ηνπ Διιεληθνύ δηαγσληζκνύ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Παλεπξσπατθό Φόξνπκ Πξσηνπόξσλ
Γαζθάισλ πνπ πξόθεηηαη λα δηνξγαλσζεί από ηε Microsoft ζηε Βηέλλε ην
Μάξηην ηνπ 2009, όπνπ θαη ζα αλαδεηρζνύλ νη θνξπθαίνη πξσηνπόξνη
δάζθαινη από όιε ηελ Δπξώπε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φόξνπκ, ην νπνίν
ππνζηεξίδεηαη θάζε ρξόλν από ηελ
UNESCO, νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί
ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο, πξαθηηθέο θαη ηδέεο
κε Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο,
λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο
ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζηνλ πεξζηλό
Παλεπξσπατθό δηαγσληζκό κία από
ηηο ειιεληθέο ππνςεθηόηεηεο δηαθξίζεθε κεηαμύ ησλ ληθεηώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ζε ζύλνιν 62 ζπκκεηνρώλ
από 28 ρώξεο. Η ειιεληθή ληθήηξηα
ζπκκεηνρή ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε από ηνλ θ. Γηώξγν Κνληέιιε,
θαζεγεηή ηνπ 3νπ Λπθείνπ Μπηηιήλεο. Η εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ηνπ θ.
Κνληέιιε κε ηίηιν «Η Γίθε ηνπ Γαιηιαίνπ», δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο ηνπο
λόκνπο θαη ηηο ζεσξίεο ηεο Φπζηθήο
κέζα από έλα βηληενπαηρλίδη ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε έλαλ ηδηαίηεξα πξσηόηππν θαη δηαζθεδαζηηθό
ηξόπν. Δπίζεο, ν ληθεηήο πξσηνπόξνο εθπαηδεπηηθόο εθπξνζώπεζε ηε
ρώξα καο ζηνλ Παγθόζκην Γηαγσληζκό θαη Φόξνπκ Πξσηνπόξσλ Γαζθάισλ / Καζεγεηώλ πνπ έιαβε ρώξα ζην Φνλγθ Κόλγθ, 3 - 7 Ννεκβξίνπ 2008.
Γειηίν Τύπνπ
Microsoft Hellas

Επισκεφθείτε
τον
Εκπαιδευτικό
Ιστό,
(http://
istos.sch.gr)

Στο www.e-yliko.gr μπορείτε να βρείτε :

Εκπαιδεσηικό σλικό
Προηάζεις διδαζκαλίας
Αμακοιμώζεις εκδηλώζεωμ
Σεμιμάρια
Ημερίδες
Διαγωμιζμούς

Αμεβάζεηε προηάζεις διδαζκαλίας και σποζηηρικηικό σλικό.
Βρείηε τρήζιμοσς ζσμδέζμοσς
Βρείηε διαγωμίζμαηα

Τεύχος 15

Νοέμβριος 2008.
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Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης (Δ.Ε.Π.)

Η ομάδα ηης Δικησακής Εκπαιδεσηικής Πύλης
2008-2009

Παλούκοσ Αναζηαζία, Πληρουορικής
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραυείοσ
Γραμμαηικού Δόμνα, Πληρουορικής
Γροσζοσζάκοσ Εσθροζύνη, Πληρουορικής
Καηζούλης Ανδρέας, Πληρουορικής
Λσκούδη Πέρζα, Αγγλικής Φιλολογίας
Μάκρα Εριέηηα, Βρευονηπιοκόμος
Μπακιρηζή Εσαγγελία, Πληρουορικής
Μπάρκας Θεόδωρος, Γαλλικής Φιλολογίας
Σκοσλά Ανδρονίκη, Γαλλικής Φιλολογίας
Τζάκαλης Δημήηριος, Πληρουορικής
Χαμοζθακίδη Πολσηίμη, Φιλόλογος

