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Ενημερωτικό Δελτίο
Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα
Τν δηάζηεκα πνπ καο πέξαζε, ην Γξαθείν ηεο κέλε ηνπ γξαθείνπ ΓΔΠ, ε νπνία παξνπζίαζε
Γηθηπαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πύιεο είρε ηε ραξά λα ηε δηαδξνκή ηεο Γηθηπαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πύζπκκεηάζρεη ζε κηα ζεηξά εθδειώζεσλ πνπ ιεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ, ηε δνκή ηνπ ηζηνζηόρν είραλ ηελ ελεκέξσζε ηόζν ηεο εθπαηδεπ- ηόπνπ θαζώο θαη ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέηηθήο θνηλόηεηαο όζν θαη ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ρνληαη από ην e-yliko.gr.
πνπ αθνξνύλ ζηηο Νέεο Τερλνινγίεο, ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ e-yliko.gr θαζώο θαη ζηελ αζθαιή 3ο ΔΠΑΛ Βόλοσ
πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν.

Η Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνύ Μαγλεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 3ν ΔΠΑΛ

Μονηεζζοριανή Στολή

Βόινπ δηνξγάλσζε ζηηο 6 Μαΐνπ Ηκεξίδα κε

Σηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ην Γξαθείν ΓΔΠ ζπκκεηεί- ζέκα «Νέεο Τερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε: Από
Περιεχόμενα τεύχους:

ρε ζηελ Ηκεξίδα κε ζέκα «Τηλεόραζη, PC, ηελ θηκσιία ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα». Σηελ
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Νέα Λογισμικά Πύλης

2

Internet και παιδί», πνπ δηνξγάλσζε ε Μν- εθδήισζε ε νπνία έιαβε ρώξν ζηελ θεληξηθή
ληεζνξηαλή Σρνιή Αζελώλ «Μαξία Γνπδέιε». αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ παξεπξέζεζαλ από ηελ
Τν γξαθείν εθπξνζώπεζαλ ηα κέιε ηεο ΓΔΠ, πιεπξά ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΓΔΠ ε Αλαπιεξώηξηα
Αλδξέαο Καηζνύιεο θαη Θνδσξήο Μπάξθαο, νη Πξντζηακέλε θα Αλαζηαζία Παινύθνπ, ε νπνία

Ημέρα Καινοτομία Microsoft

4

Forum Πρωτοπόρων
Δασκάλων

5

νπνίνη αθνύ ελεκέξσζαλ ην θνηλό γηα ηηο ππε- αλέιπζε ηελ ηζηνξία, ηε δνκή ηεο Πύιεο θαζώο
ξεζίεο ηεο Πύιεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή πινή- θαη ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ ζηελ εθ-

Τελετή Βράβευσης eTwin- 6
ning

γεζε ζην Γηαδίθηπν, ζηε ζπλέρεηα απάληεζαλ παηδεπηηθή δηαδηθαζία,

θαη ηα κέιε ηνπ Γξα-

ζε εξσηήζεηο πνπ εηέζεζαλ ζην πάλει από θείνπ θ.θ. Γεκήηξεο Τζάθαιεο θαη Θνδσξήο
ηνπο παξεπξηζθόκελνπο γνλείο θαη εθπαηδεπηη- Μπάξθαο, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ ηνλ ελεκεξσθνύο.

ηηθό ραξαθηήξα ηνπ ηζηόηνπνπ θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ δηαζέηεη ην e-yliko.gr. Σην

Νομαρτία Πειραιά

πάλει ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο

Σηηο 10 Μαξηίνπ, ε 8ε Πεξηθέξεηα Σρνιηθνύ εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαζώο θαη ν θ. Γ.
Σπκβνύινπ Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Ννκαξ- Μπακπίιεο, κόληκνο πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηρίαο Πεηξαηά, δηνξγάλσζε ζηνλ πνιπρώξν ηεο θνύ Ιλζηηηνύηνπ, ελώ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη
Ννκαξρίαο

«Απόιισλ»

εκεξίδα

κε

ζέκα ηειεδηάζθεςε κέζσ δηαδηθηύνπ κε ηε ζπκκεην-

«Αλαθαιύπηνληαο ηε γλώζε ζηελ θνηλσλία ηεο ρή ηνπ θνπ Ι. Μπαξηζώθα ηεο ΔΥΔ. Να επηζεκάπιεξνθνξίαο: Γπλαηόηεηεο θαη Πξννπηηθέο γηα λνπκε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο έγηλε
ηελ αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ πεγώλ κάζεζεο». παξνπζίαζε ελόο δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαζώο
Τν Γξαθείν ΓΔΠ ήηαλ παξόλ, εθπξνζσπνύκελν θαη έλα εηθνληθό κάζεκα κε ηε ρξήζε ηεο ζπ-

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ!

από ηελ θα Παινύθνπ, Αλαπιεξώηξηα Πξντζηα- γθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο.

Τν www.e-yliko.gr, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ γηα ζπλερή αλαλέσζε, αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξόληζε ηε κεραλή αλαδήηεζήο ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ πιένλ κε κεγάιε επθνιία λα
βξνπλ ην πιηθό πνπ αλαδεηνύλ ζε
ειάρηζην ρξόλν από ηελ θεληξηθή
ζειίδα ηνπ ηζηόηνπνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο θιεηδηά. Γοκιμάζηε ηο!

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
Σα κέιε ηνπ Γξαθείνπ ΓΔΠ επηζπκώληαο λα πξνζθέξνπλ ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, δεκηνύξγεζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ην e-yliko.gr. Σν εξσηεκαηνιόγην κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
www.e-yliko.gr. Θα ραξνύκε λα
αθνύζνπκε ηηο απόςεηο ζαο.

ΝΔΑ ΠΑΚΔΣΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ
Η ηζηνζειίδα καο θηινμελεί λέα ζεηξά
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ θαη ινγηζκηθνύ
εγθεθξηκέλα από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, ηα νπνία θαιύπηνπλ έλα επξύ
θάζκα ηεο δηδαθηέαο ύιεο γηα όιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ην θαηέβαζκά ηνπο αξθεί ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
θσδηθνύ ηεο ζρνιηθήο ζαο κνλάδαο ζην
ΠΣΓ. Σηε δεύηεξε ζειίδα ηνπ Newsletter καο ζα βξείηε κηα πιήξε ιίζηα θαη
πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ.

Σελίδα 2
ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηθηπαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πύιεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο www.e-yliko.gr έρνπλ
αλαξηεζεί θαη είλαη δηαζέζηκα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λέα Οινθιεξσκέλα Δθπαηδεπηηθά Παθέηα θαη
πξντόληα Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ, πηζηνπνηεκέλα από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, ηα νπνία εληάζζνληαη
ζην έξγν ΠΛΕΙΑΔΕ, ελόηεηεο Νεξείδεο θαη Υξπζαιιίδεο, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο: Κνηλσλία
ηεο Πιεξνθνξίαο, Μέηξν 1.2, Γ’ ΚΠ.
Ενόηηηα Νηπηίδερ ηος Έπγος ΠΛΕΙΑΔΕ

Ενόηηηα Υπςζαλλίδερ ηος Έπγος

Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά «ολοκληπωμένων εκπαιδεςηικών

ΠΛΕΙΑΔΕ

πακέηων», κέζσ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ζε-

Η ελόηεηα απηή αθνξά ζηελ επέθηα-

καληηθό κέξνο ησλ ζηόρσλ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο

ζε

θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.

ΤπΔΠΘ ζε όηη αθνξά εζηηαζκέλα εξ-

Ο όξνο «νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθό παθέην» πξνζδηνξίδεη έλαλ απιθμό εκ-

γαιεία θαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα

παιδεςηικών ζεναπίων γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κε ηελ αμηνπνίεζε

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, ηα νπνία

ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.), ηα νπνία απνηεινύλ

παξέρνπλ ηηο δνκέο, ηα εξγαιεία ή/

έλα ζύνολο ωρ ππορ μια ζςγκεκπιμένη οπηική γωνία, ένα θέμα, μία κε-

θαη ην πεξηερόκελν, θαζώο θαη ηελ

νηπική ιδέα ή ένα κενηπικό άξονα.

θαηάιιειε ιεηηνπξγηθόηεηα, ώζηε λα

Σν «ολοκληπωμένο εκπαιδεςηικό πακέηο» δίλεη έκθαζε ζηηο γνώζειρ, δεξιόηη-

παξέρνπλ δπλαηόηεηεο ζπγγξαθήο

ηερ και ζηάζειρ πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ή λα θαιιηεξγήζεη ν καζεηήο ζηα δηά-

εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα εθπαη-

θνξα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ θαη πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο

δεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

πνηόηεηαο θαη πιεξόηεηαο.

Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα αμην-

Η ελόηεηα «Νεξείδεο» ηνπ έξγνπ «Πιεηάδεο» απεπζύλεηαη ζηελ επξύηεξε εθ-

πνηεζνύλ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ

παηδεπηηθή θνηλόηεηα. Σα παξαγόκελα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα απεπζύλνληαη ζε

πινπνίεζε πνηθίισλ ζελαξίσλ γηα

εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζ-

εθπαηδεπηηθέο

κηαο εθπαίδεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη άκεζα αμηνπνηήζηκα ζηε ζρνιηθή ηά-

ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξν-

με.

βάζκηα Δθπαίδεπζε.

ηεο

βαζηθήο

ππνδνκήο

ηνπ

δξαζηεξηόηεηεο

γηα

Ο νλνκαζηηθόο θαηάινγνο ησλ λέσλ Οινθιεξσκέλσλ Δθπαηδεπηηθώλ Παθέησλ θαη Πξντόλησλ Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ είλαη ν εμήο:

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΑΚΔΣΑ (Τπ.Δ.Π.Θ/ Δ.Α.Η.Σ.Τ)
ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΑ
1. Αλαθαιύπηω ηνλ θόζκν κέζα από ηνλ ππνινγηζηή (Μαθ/κά, Δλλην. Γλώσσα, Πληρ/κή, Γεωγραυία)
2. Μαζαίλω ηε γιώζζα κνπ

(Δλληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος)

3.

Γπλακηθέο ηζνξξνπίεο

(Βιολογία, Ιστορία, Φσσική, Χημεία, Οικον., Περ/κή αγωγή, Κοιν/γία)

4.

Ζ πόιε

(Ιστορία, Γεωγραυία, Κοιν. και Πολ/. Αγωγή, Μαθηματικά)

ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ
5. Υεκηθνί Τπνινγηζκνί Α’

(Χημεία)

6. Υεκηθνί Τπνινγηζκνί Β’

(Χημεία)

7. Μεηξώ, Τπνινγίδω θαη εθηηκώ

(Μαθηματικά)

8. Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα

(Φσσική, Μαθηματικά, , Πληρουορική, Στατιστική )

9. Σαιαληώζεηο

(Φσσική, Μαθηματικά, Πληρουορική, Τετνολογία)

10. Σν πείξακα ζηα Μαζεκαηηθά

(Μαθηματικά/Γιαυορικός λογισμός)

11. Μέηξεζε

(Μαθηματικά)

12. Ηπηάκελεο Μεραλέο

(Φσσική, Μαθηματικά, Τετνολογία)

13. Ρεαιηζηηθά καζήκαηα

(Μαθηματικά, Πληρουορική, Τετνολογία)

14. Πνιπκέζα

(Πληρουορική)

15. Φωο

(Φσσική)

16. Δπαλαιεπηηθέο Γηαδηθαζίεο

(Μαθ/κά, Πληρ/κή, Τετνολογία, Φσσικές Δπιστήμες, Φσσική)

17. Γεωκεηξηθνί Μεηαζρεκαηηζκνί

(Μαθηματικά, Φσσική, Πληρουορική, Τετνολογία)

Σελίδα 3
ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ
18. Ο θαζεκεξηλόο θόζκνο ηεο εξγαζίαο

(Γαλλική Γλώσσα)

19. Ζ εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο Α’

(Αρταία Δλληνική Γλώσσα, Νέα Δλληνική Γλώσσα)

20. Πνιηηηθά θαη δηπιωκαηηθά γεγνλόηα
ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο καο
21. Σα θόκηθο πνπ κηιάλε.

(Ιστορία)
(Γερμανική Γλώσσα)

22. Ναπζηπινΐα ζηε Μεζόγεην θαη ν ξόινο ηεο
απ’ ηελ Αξραία Δπνρή έωο ήκεξα

(Ιστορία)

23. ην ζηαπξνδξόκη ηξηώλ επείξωλ: ε δωή ζηε
Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία

(Ιστορία)

24. Σν ειιεληθό θξάηνο: Γέλλεζε θη αλάπηπμε ηεο
ζύγρξνλεο Διιάδαο

(Ιστορία)

25. Δπεμεξγαζία ηζηνξηθώλ πεγώλ

(Ιστορία)

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
26. Μηθξνί Καιιηηέρλεο ζε δξάζε Α’

(Δικαστική Αγωγή)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΓΗΚΣΤΑ
27. Σαμίδη ζε έλα δίθηπν

(Πληρουορική, Γίκτσα σπολογιστών)

28. Αιγνξηζκηθή θαη Πξνγξακκαηηζκόο

(Πληρουορική)

ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ
29. Πιαλήηεο Γε Β’

(Γεωγραυία, Μελέτη τοσ Περιβάλλοντος)

30. Ζ Διιάδα θαη ν θόζκνο κέζα από ηνπο ράξηεο

(Γεωγραυία)

31. Άλζξαθαο Α’

(Χημεία, Βιολογία )

32. Άλζξαθαο Β’

(Χημεία, Βιολογία )

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ
33. Πεξηβάιινλ- Ζ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο

(Μελέτη τοσ περιβάλλοντος, υσσικές επιστήμες)

ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ
34. Μαζαίλω λα θπθινθνξώ κε αζθάιεηα Α’

(Κσκλουοριακή Αγωγή)

35. Μαζαίλω λα θπθινθνξώ κε αζθάιεηα Β’

(Κσκλουοριακή Αγωγή)

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ (Τπ.Δ.Π.Θ/ Π.Η./Δ.Α.Η.Σ.Τ)
ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ
36. Γηαδξαζηηθή Ηζηνξία

(Ιστορία)

37. Ηζηόπνιηο

(Ιστορία)

ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ
38. Γπλακηθή Γεωπινΐα

(Γεωγραυία, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος)

39. Αλνηρηό Μαζεζηαθό Πεξηβάιινλ (ΑΜΑΠ)

(Φσσική, οπτική και ηλεκτρομαγνητισμός)

Σελίδα 4

«Ημέρα Καινοηομίας» ηης Microsoft Δλλάς
Η εθδήισζε «Ημέρα Καινοηομί-

κεηαμύ εθπξνζώπσλ ηνπ δε-

«NTUA»,

ας» ηεο Microsoft Διιάο έιαβε ρώξα

κνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα

Δργαζηήριο Σσζηημάηων

ηε Γεπηέξα 18 Μαΐνπ, ζην Κένηρο

αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε

Αποθάζεων

Καινοηομίας

επέλδπζεο ζηελ θαηλνηνκία,

Γιοίκηζης,

πξσηνβνπιία πξαγκαηνπνηήζεθε ππό

ελώ

ηίηιν

Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ &

ηελ

πξνγξάκκαηνο

«Δπελδύνληαο ζηε Γλώζε»

Μεραληθώλ Ηιεθηξνινγηθώλ

«Ψηθιακή Δλλάδα» ηεο Διδικής

επηθεληξώζεθε ζηε δηεξεύλε-

Υπνινγηζηώλ, ηνπ Δζληθνύ

Γραμμαηείας Ψηθιακού Στεδια-

ζε ηεο δπλαηόηεηαο αλαβάζ-

Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, ε

ζμού ηοσ Υποσργείοσ Οικονομί-

κηζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο εθ-

νπνία

ας θαη Οικονομικών κε ρνξεγνύο

παίδεπζεο κέζσ ηεο πηνζέηε-

θαηλνηόκν εθαξκνγή Artifi-

επηθνηλσλίαο ηελ εθεκεξίδα Τν Βήκα

ζεο

cial

θαη ηε διαδικησακή πύλη in.gr.

δηδαζθαιίαο.

αηγίδα

ηεο
ηνπ

Microsoft.

Η

θέξνληαο

θαηλνηόκσλ
Η

ηνλ

κεζόδσλ
εθδήισζε

από

ηο
και

ηεο

παξνπζίαζε
Intelligence

Σρνιήο

ηελ
Doctor.

(Από Γειηίν Τύπνπ Micro-

νινθιεξώζεθε κε ηε βξά-

soft)

Γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά, ε

βεπζε ησλ ληθεηώλ ηνπ ει-

Τε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή

«Ηκέξα Καηλνηνκίαο» θηινμέλεζε ηε

ιεληθνύ ηειηθνύ ηνπ θνηηεηη-

Πύιε εθπξνζώπεζε ε θα

δεκηνπξγηθή

θνύ δηαγσληζκνύ Imagine

Αλαζηαζία Παινύθνπ, Αλα-

Cup 2009 παξνπζία ηνπ θνπ

πιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ

Άρη

Γξαθείνπ ΓΔΠ.

αληαιιαγή

απόςεσλ

Σπηλιωηόποσλοσ,

Υποσργού

Δθνικής

Παι-

δείας θαη Θρηζκεσμάηων
θαη ηεο θαο Άννας Γιαμανηοπούλοσ, Βοσλεσηή ηοσ
ΠΑΣΟΚ. Την πρώηη θέζη
καηέλαβε

η

ομάδα

Ασφαλές Διαδίκτυο—Safer Internet
Στις σελίδες του e-yliko.gr φιλο- www.saferi
ξενούνται αναλυτικές και κατα- nternet.gr
νοητές οδηγίες και 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
και το σερφάρισμα στο διαδίκτυο από παιδιά χωρίς κινδύνους, αποφυγή δικτυακής απάτης κ. α. θέματα. Παράλληλα
παρέχονται σύνδεσμοι προς την
ιστοσελίδα

Η Δικτσακή Εκπαιδεστική
Πύλη … Νέα Μορφή, Νέες
Δσνατότητες
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Forum Πρωηοπόρων Γαζκάλων ζηη Βιέννη
Σεκαληηθή δηάθξηζε εμα-

Microsoft, πνπ πξαγκαηνπνηή- ρλνινγίαο θαη ηελ αλάπηπμε

ζθάιηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κ. Κώ-

ζεθε ζηε Βηέλλε ηεο Απζηξίαο, θαηλνηόκσλ κεζόδσλ δηδα-

ζηας Γημηηρίοσ, κ. Γιώργος Γι-

24 έσο 27 Μαξηίνπ.

ζθαιίαο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.

πλάρης (θέξδηζαλ ηελ ηξίηε ζέζε
ζηελ θαηεγνξία «Καηλνηνκία ζην

Τν Δσρωπαϊκό Φόροσμ Πρω-

Πεξηερόκελν»

ηνπ

ηοπόρων Γαζκάλων ηης Mi-

ζπκκεηέρνληαο

κε

δηαγσληζκνύ,
ηελ

εξγαζία

«Από ηον Newton ζηο CERN»

).

Ο κ. Θοδωρής Ανδριόποσλος
(Κνιιέγην Αλαηόιηα) κε ηελ εξγαζία
«Πνηόο ζθόησζε ηνλ θύξην Φ?»
έιαβε ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ εηδηθή
θαηεγνξία όπνπ όινη νη Δπξσπαίνη
ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί ςεθίδνπλ
ηελ θαιύηεξε εξγαζία, ζπκκεηέρνληαο ζην 6ο Πανεσρωπαϊκό Φόροσμ Πξσηνπόξσλ Γαζκάλων ηης

crosoft, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θέηνο γηα έθηε ζπλερόκελε
ρξνληά, ζπγθέληξσζε περιζζόηεροσς από 150 εκπροζώποσς ηης εκπαιδεσηικής κοινόηηηας πξνεξρόκελνπο από
40 τώρες ηης Δσρώπης. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φόξνπκ, νη
ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαη- Τν Γξαθείν ηεο Γηθηπαθήο
ξία λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, ε- Δθπαηδεπηηθήο Πύιεο εθπξνκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο αλαθνξη- ζώπεζε ε θα Αναζηαζία
θά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηε- Παλούκοσ,

Αλαπιεξώηξηα

Πξντζηακέλε ηνπ Γξαθείνπ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.

Οι διαδραστικοί πίνακες στην εκπαίδευση
Ο παραδοσιακός μαυροπίνακας με την κιμωλία, σύμβολο του θεσμού του σχολείου
για δεκαετίες δίνει σιγά σιγά τη θέση του στο αύριο. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουν ένα νέο τύπο πίνακα ο οποίος δεν αποτελεί πλέον ένα απλό εργαλείο στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού. Οι νέοι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν ένα μέσο αλληλεπίδρασης με το μαθητή συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα
και τη δύναμη των σύγχρονων υπολογιστών με μια οπτικοακουστική εμπειρία που παρέχει ανεξάντλητες δυνατότητες.
Οι νέοι πίνακες παρέχουν στον εκπαιδευτικό δυναμικά εργαλεία για την προετοιμασία του μαθήματος και ένα κεντρικό σημείο αναφοράς
στην τάξη. Οι μαθητές βλέπουν ζωντανές πολύχρωμες εικόνες και διαδρούν σωματικά μέσω της αφής με το υλικό μετακινώντας γράμματα,
αριθμούς, λέξεις, εικόνες και σχήματα στην οθόνη. Στην
3η Πανελλήνια διημερίδα καθηγητών πληροφορικής παρουσιάστηκε μια σχετική εναλλακτική προσέγγιση η οποία υλοποιείται με ελάχιστο κόστος, μιας και η τιμή του
εξοπλισμού δεν ξεπερνάει τα 50€ (χωρίς τον προβολέα)
και στηρίζεται σε ελεύθερο δωρεάν λογισμικό!

Η Δικτσακή Εκπαιδεστική
Πύλη … Νέα Μορφή, Νέες
Δσνατότητες
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Τελεηή Βράβεσζης 4οσ Δθνικού Γιαγωνιζμού Βραβείων eTwinning
και βράβεσζη νικηηών διαγωνιζμού «e-ζηολόγιο» ζηην Αθήνα 5
Μαΐοσ 2009.
H Διιεληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο eTwinning ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε αθνξκή ηελ επηηπρή
εθαξκνγή ηεζζάξσλ ρξόλσλ ηεο
δξάζεο Ηιεθηξνληθήο Αδειθνπνίεζεο ζηα ζρνιεία ηεο Δπξώπεο θαζώο θαη ην δηαγσληζκό δεκηνπξγία
ηζηνινγίσλ «e-ζηνιόγην» δηνξγάλσζε κε επηηπρία εκδήλωζη με
θέμα «eTwinning 2.0- Ηλεκηπονική Αδελθοποίηζη και
Κοινωνική Δικηύωζη», ηην Σπίηη 5 Μαΐος 2009 ζηην Αθήνα.
Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί θαη
καζεηέο ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ
αίζνπζα εθδειώζεσλ J. de Romilly
ηνπ ΤπΔΠΘ, γηα λα ηηκήζνπλ ηηο
πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηε δξάζε
ηεο Ηιεθηξνληθήο Αδειθνπνίεζεο,
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Γηά Βίνπ
Μάζεζε.
ηελ εθδήισζε παξεπξέζεζαλ ε Γενική Γπαμμαηέαρ ηος
Τποςπγείος Εθνικήρ Παιδείαρ
θαη Θξεζθεπκάησλ κα Νίκη Γκοηζοπούλος, ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο,
γνλείο, θαζώο θαη πξεζβεπηέο ηεο
δξάζεο eTwinning.
Σελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο
θήξπμε ε Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ
ΤπΔΠΘ κε ραηξεηηζκό ηεο.
Αθνινύζεζε ζύληνκε παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ
ηεο δξάζεο. Δλ ζπλερεία, εθπξόζσπνο ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ
Τπνηξνθηώλ (ΙΚΤ) θαη ππεύζπλνο
γηα ην Comenius αλέδεημε ηε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ησλ δύν πξν-

γξακκάησλ.
Σν δεύηεξν κέξνο ηεο
ηειεηήο ήηαλ αθηεξσκέλν ζηε
βξάβεπζε ησλ Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζηνπο Εθνικούρ Διαγωνιζμούρ eTwinning 2009
θαη «e-ζηολόγιο» κε πολλά
και πλούζια δώπα: ηαμίδηα θαη
USB Flash Memory Sticks γηα
ηνπο ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνύο, Mini Φεθηαθά Ραδηόθσλα
γηα ηνπο δηαθξηζέληεο καζεηέο/
ηξηεο, άδεηεο ινγηζκηθνύ γηα ηα
ληθεηήξηα ζρνιεία, έπαηλνη γηα
όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζώο θαη γπάιηλα αλακλεζηηθά
eTwinning.
Σέινο, ε Διιεληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο eTwinning
απέλεηκε ηηκεηηθά βξαβεία ζηα
εμήο ζρνιεία:
Δημοηικό σολείο Δημηηπιηζίος
1ο Γενικό Λύκειο Ελεςζίναρ
ηα νπνία δηαθξίζεθαλ
ζηνλ πξόζθαην Εςπωπαϊκό Διαγωνιζμό eTwinning, θαηαιακβάλνληαο ηε δεύηεξε ζέζε
αληίζηνηρα ζηελ θαηεγνξία ηνπο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα
www.etwinning.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

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

Τεύχος 16

Ιούνιος 2009
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Ζ νκάδα ηεο Γηθηπαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πύιεο
2008-2009

Παινύθνπ Αλαζηαζία, Πληρουορικής
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραυείοσ
Επισκεφθείτε τον
Εκπαιδευτικό Ιστό,
(http://istos.sch.gr)

Γξακκαηηθνύ Γόκλα, Πληρουορικής
Γξνπζνπδάθνπ Δπθξνζύλε, Πληρουορικής
Εαλλή Διέλε, Πληρουορικής
Καηζνύιεο Αλδξέαο, Πληρουορικής
Λπθνύδε Πέξζα, Αγγλικής Φιλολογίας
Μάθξα Δξηέηηα, Βρευονηπιοκόμος
Μνπκνύξε Δπγελία, Πληρουορικής
Μπαθηξηδή Δπαγγειία, Πληρουορικής
Μπάξθαο Θεόδωξνο, Γαλλικής Φιλολογίας
Σζάθαιεο Γεκήηξηνο, Πληρουορικής
Υακνζθαθίδε Πνιπηίκε, Φιλόλογος

