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Νέα από τo e-yliko.gr
Η ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του
Υπ.Ε.Π.Θ. για την Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση
(www.e-yliko.gr) έχοντας υπερβεί τις
ένα εκατοµµύριο µοναδικές επισκέψεις
προσεγγίζει το στόχο της: να αποτελεί
χώρο συνάντησης και αλληλοστήριξης
των εκπαιδευτικών.
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H ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη µε την
αξιοποίηση της πλατφόρµας ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης, κατόπιν συγκριτικής
µελέτης, οδηγείται στην αποτελεσµατικότερη
αξιοποίηση
του
περιεχοµένου της, στη διεύρυνση της
επικοινωνίας µε την εκπαιδευτική
κοινότητα,
αλλά
και
στην
πραγµατοποίηση
συνεργατικών
δραστηριοτήτων.
Η
∆ικτυακή
Εκπαιδευτική
Πύλη
εµπλουτίζεται διαρκώς µε πρωτότυπες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες
παράγονται από εκπαιδευτικούς, καθώς
και
µε
ενδεικτικές
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες κατάλληλα προσαρµοσµένες σε περιβάλλον ασύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να
υποστηρίζεται και το έργο των
εκπαιδευτικών
αποµακρυσµένων
περιοχών.

Η ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη
λειτουργεί αφενός ως δεξαµενή
άντλησης εκπαιδευτικού υλικού κι
αφετέρου ως πεδίο πραγµατοποίησης
συνεργατικών
δράσεων
και
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αξιοποιεί
τα αποτελέσµατα άλλων έργων και
δραστηριοτήτων του Υπ.Ε.Π.Θ.: τον
υπολογιστικό
εξοπλισµό
των
σχολείων, τη δικτύωση µέσω του
Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆),
την τεχνογνωσία από πλατφόρµες
ψηφιακού
περιεχοµένου
και
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που
αναπτύχθηκαν
στο
πλαίσιο
επιχειρησιακών προγραµµάτων, την
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην
χρήση
των
Τεχνολογιών
της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
µέσω
του
προγράµµατος
της
Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση.

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

Προγραµµατισµένες
εκδηλώσεις
♦
♦
♦

Εκδήλωση 11/12
Εκδήλωση 12/12
Εκδήλωση 19/12

♦

Η εύκολη και απλή πρόσβαση στο
υλικό αποτελεί προτεραιότητα ώστε
να διευκολύνονται και οι αρχάριοι
χρήστες. Οι παρατηρήσεις και τα
σχόλιά σας είναι πάντοτε
ευπρόσδεκτα.

♦

Επίσης, σας ενηµερώνουµε ότι
βρισκόµαστε σε διαδικασία
τεχνολογικής και παιδαγωγικής
αναβάθµισης.
Σύµφωνα µε τα στατιστικά της
πύλης e-yliko, τα οποία τηρούνται
από το 2003, οι πιο συχνά
χρησιµοποιούµενοι φυλλοµετρητές
(browsers) είναι οι: Internet

Explorer (93% κατά µέσο όρο) µε
πιο δηµοφιλή την έκδοση 6, και ο
Mozilla Firefox (4,55% µ.ο.). Η
Εκπαιδευτική Πύλη σας προτείνει
την αναβάθµιση τους στην
έκδοση
Internet Explorer 7 και
Mozilla Firefox 2 αντίστοιχα.
Επίσης, είµαστε ευτυχείς για το
νέο ρεκόρ επισκεψιµότητας το
οποίο παρατηρήθηκε το µήνα
Οκτώβριο: 79.914 επισκέψεις! Η
ποιοτική αναβάθµιση του
δικτυακού τόπου θεωρείται
πλέον επιβεβληµένη.
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Νέα από την ενότητα Λογισµικό

∆είτε τα ανανεωµένα
µας περιεχόµενα!

Η προσπάθεια διάθεσης των τίτλων
πιστοποιηµένου εκπαιδευτικού λογισµικού
που έχει κριθεί κατάλληλο για την
εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία µε τη
δυνατότητα αποθήκευσης έχει ξεκινήσει από
το καλοκαίρι του 2006 και βρίσκεται ακόµη
σε πειραµατικό στάδιο. Οι παρατηρήσεις και
τα σχόλιά σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα
στο mail@e-yliko.gr. Οι υπάρχοντες τίτλοι
Εκπαιδευτικού Λογισµικού στην παρούσα
φάση αφορούν τη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση.

Τα ISO των τίτλων λογισµικού διατίθενται σε
συγκεκριµένους επισκέπτες - σχολικές
µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης - µε
χρήση του ονόµατος χρήστη και του
συνθηµατικού της σχολικής µονάδας που
ισχύει για τη δικτυακή της πρόσβαση. Κάθε
λογισµικό έχει χωριστεί σε επιµέρους
συµπιεσµένα αρχεία, µεγέθους 14.3 MB το
καθένα (εκτός από το τελευταίο, του οποίου
η χωρητικότητα αναγράφεται δίπλα στο
όνοµά του). Σχετική ιστοσελίδα:
http://www.eyliko.gr/software/software.php?choice=d&p
age=1

∆ηλώστε συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό Safer
Internet Day 2007 και κερδίστε βραβεία για το
σχολείο σας αξίας 1.500 ευρώ!

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“SAFER INTERNET
DAY 2007ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ”

Η 6η Φεβρουαρίου 2007 είναι η Ηµέρα για
Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο (Safer Internet Day,
SID). Βρείτε ένα σχολείο συνεργάτη, διαλέξτε
ένα θέµα εργασίας από τα προτεινόµενα ("Η
δύναµη της εικόνας", "e- privacy - Προστασία
προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο",
"netiquette - ∆εοντολογία διαδικτύου") και
εργαστείτε από κοινού για να προετοιµάσετε
τη συµµετοχή σας στο διαγωνισµό.
Τι πρέπει να κάνετε;
∆ηµιουργήστε µία αφίσα, ένα ενηµερωτικό
φυλλάδιο, ένα βίντεο - κλιπ, ή άλλο
ενηµερωτικό υλικό σχετικό µε τη
δεοντολογικά ορθή και ασφαλή χρήση του
διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων,
εστιάζοντας στο επιλεγµένο θέµα. Οι
συµµετοχές στο διαγωνισµό θα
αποστέλλονται στο ιστολόγιο (blog) του

διαγωνισµού από 1 έως 5 Φεβρουαρίου
2007. Από τις 6 ως και τις 13 Φεβρουαρίου
το ιστολόγιο των συµµετοχών θα είναι
ανοικτό για σχόλια, ενώ µετά το κλείσιµο θα
ανακοινωθούν οι νικητές του διαγωνισµού.
Θα δοθούν συνολικά τέσσερα βραβεία, ένα
για κάθε θέµα εργασίας και ένα για την
περισσότερο καινοτόµο συµµετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
την ασφάλεια στο διαδίκτυο και το
διαγωνισµό µπορείτε να συνδεθείτε µε την
ιστοσελίδα στην ενότητα Ασφάλεια στο
∆ιαδίκτυο:
http://www.e-yliko.gr/safety/safety.htm
Επαφή για τις ελληνικές σχολικές µονάδες:
κ. Α. Στούµπη, Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης, τηλ. 210 5203250,
e-mail: mail@e-yliko.gr

Υποστηρικτικό Υλικό Πληροφορικής
Το ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πακέτο για
τη διδασκαλία των δικτύων Η/Υ σε Γυµνάσιο
και Λύκειο, παρέχεται στην εκπαιδευτική
κοινότητα των Πληροφορικών για χρήση,
σχολιασµό, παρατηρήσεις και γενικότερα
ανατροφοδότηση. Το παρόν εκπαιδευτικό
υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ενότητας
«Νηρηίδες» του έργου ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ, Ε.Π. ΚτΠ,
Γ΄Κ.Π.Σ. Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:
Γώγουλος Γ., Κολοκυθάς Α., Παπαστάµος Β.,
Κατάκης Ι., Τσισκάκη Κ., θα χαρεί να δεχτεί
πιθανά σχόλιά σας!

Τα σχόλια αυτά µπορείτε να αποστείλετε
στoν υπεύθυνο της οµάδας κ. Γώγουλο
Γεώργιο gogoulosg@sch.gr
∆είτε το και δοκιµάστε το τώρα!

Σχετική ιστοσελίδα:
http://www.e-yliko.gr/plirsupp.htm

Νέοι µαθητές
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Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης
(∆ΕΠ)
Γ’ Σεπτεµβρίου 42
& Πολυτεχνείου
Αθήνα, 10433
Τηλέφωνο:
(210) 520-3250
Φαξ:
(210) 520-3250

Είµαστε στο Web!
Ερχόµαστε κοντά σας…

Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr
Παράρτηµα ∆ΕΠ
Ερµού 15
Αθήνα, 10185.
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Η Εκπαιδευτική Πύλη ξεκινώντας από τα
Νότια και φτάνοντας µέχρι τα Βόρεια
Προάστια, µε ενδιάµεσο σταθµό στο
κέντρο της Αθήνας (Θησείο), ξεκινά από
11/12 συναντήσεις µε εσάς, στο νοητό
άξονα «Επιστήµες – Τέχνες – Οικολογία»
σε συνεργασία µε τη βιβλιοθήκη του
Ιδρύµατος Ευγενίδου, το Μουσείο
Ηρακλειδών και το Μουσείο Γουλανδρή.

Μείνετε συντονισµένοι για
περισσότερες πληροφορίες…

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ
ETWINNING!!!
HTTP://WWW.ETWINNING.GR
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΚΙ ΕΣΕΙΣ...

Η οµάδα της πύλης 06-07
Αναστασιάδου Αναστασία Αγγλικής
Γρουσουζάκου Ευφροσύνη
Πληροφορικής
∆ηµοπούλου Ιωάννα Μαθηµατικός
Λούβρης Αριστείδης Πληροφορικής
Υπεύθυνος Οµάδας
Στούµπη Αλεξάνδρα Φιλόλογος

Εξωτερικοί συνεργάτες:
Καλύβα Εριφύλη Νηπιαγωγός
Κοµνηνού Ιωάννα Θεολόγος
Νιάρρου Βασιλική Πληροφορικής
Φρέντζου Μαρία Αγγλικής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

