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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 των εκπαιδευτικών.
Σας ενηµερώνουµε ότι βρισκόµαστε σε
διαδικασία τεχνολογικής και
παιδαγωγικής αναβάθµισης.
Περιεχόµενα
Νέα από το e-yliko.gr
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

1

Σύµφωνα µε τα στατιστικά της πύλης, τα
οποία τηρούνται από το 2003,
παρατηρήθηκε νέο ρεκόρ
επισκεψιµότητας για το µήνα
Νοέµβριο: 82.753 επισκέψεις σας!

Προγραµµατισµένες εκδηλώσεις
1
Νέα από την ενότητα Λογισµικό
2
Πανελλήνιος Μαθητικός
∆ιαγωνισµός ∆οκιµίου

2

Η Πύλη «αγκαλιάζει» το…
… ∆ του Έβρου

Παρατάθηκε η συµµετοχή για το
∆ιαγωνισµό SAFER INTERNET DAY 2007
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ως τις 15 ∆εκεµβρίου 2006!!!
∆ηλώστε συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό
Safer Internet Day 2007
και κερδίστε βραβεία για το σχολείο σας
αξίας 1.500 ευρώ!

3

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί
♦
Είµαστε στο Web!
Ερχόµαστε κοντά σας…

Προγραµµατισµένες
εκδηλώσεις
♦
♦
♦

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

Η Εκπαιδευτική Πύλη σας
προσκαλεί σε ένα ταξίδι
διερεύνησης Μαθηµατικών και
Τέχνης στο Μουσείο Ηρακλειδών
Η Εκπαιδευτική Πύλη έρχεται κοντά
στους επισκέπτες της και σας
προσκαλεί να τη γνωρίσετε µέσα
από µια σειρά εκδηλώσεων
ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η πρώτη
εκδήλωση έχει ως θέµα τη
διερεύνηση Μαθηµατικών Αρχών
πίσω από Έργα Τέχνης και γίνεται
σε συνεργασία µε το Μουσείο
Ηρακλειδών. Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα
11 & Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου 2006.
Τόπος: Μουσείο "Herakleidon,
Experience in Visual Arts"
Ηρακλειδών 16, Θησείο.

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.
Περισσότερες λεπτοµέρειες και τα
βοηθητικά αρχεία στην ιστοσελίδα:
http://www.e-yliko.gr/contests.htm
Για πληροφορίες στην αγγλική
γλώσσα και δήλωση συµµετοχής
στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού
www.saferinternet.org.

♦

Η Εκπαιδευτική Πύλη συναντάει
την πληροφοριακή παιδεία στο
Ίδρυµα Ευγενίδου
Η εκδήλωση µε θέµα την
πληροφοριακή παιδεία γίνεται σε
συνεργασία µε τη Βιβλιοθήκη του
Ιδρύµατος Ευγενίδου. Η
εκδήλωση αυτή απευθύνεται
κυρίως σε φιλολόγους.
Ηµεροµηνία: 19 ∆εκεµβρίου
2006.
Τόπος: Βιβλιοθήκη Ιδρύµατος
Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387,
έναντι παλαιού ιπποδρόµου.
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Νέα από την ενότητα Λογισµικό
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.

Προστέθηκαν και διατίθενται οι τίτλοι:
Ιστορία Α’ και Γ’ Γυµνασίου, ∆ιάλογος
για το Λύκειο και Περιβάλλον
Γυµνασίου.
Σχετική ιστοσελίδα:
http://www.e-yliko.gr/software.htm
Για την πρωτοβάθµια, µπορείτε να
ανατρέξετε, µέσω των εξωτερικών
συνδέσµων του Π.Ι., και να βρείτε online για τα Μαθηµατικά (Α-ΣΤ' τάξεις),
Εικαστικά (Α-ΣΤ' τάξεις) και
Θρησκευτικά (Γ-∆' τάξεις).

∆είτε τα ανανεωµένα µας περιεχόµενα:
http://www.e-yliko.gr/site_map/sitemap.html

∆ηλώστε συµµετοχή στον Πανελλήνιο Μαθητικό
∆ιαγωνισµό ∆οκιµίου «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Πανελλήνιος
Μαθητικός
∆ιαγωνισµός
∆οκιµίου
«Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» έως
15/12/2006!

Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» προκηρύσσει
τον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό
∆οκιµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε
θέµα: «Ελευθέριος Βενιζέλος και
αποκατάσταση προσφύγων».

δικαίωµα να µην κρίνει δυσανάγνωστα
χειρόγραφα. Οι εργασίες θα είναι
ατοµικές.

Τα δοκίµια θα υποβληθούν στο σχολείο
µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2006. Τα
σχολεία θα διαβιβάσουν τα δοκίµια των
Ο διαγωνισµός απευθύνεται στους
µαθητών στα αρµόδια Γραφεία και
µαθητές της Γ΄ τάξης των Γυµνασίων
∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας
όλης της χώρας. Οι µαθητές καλούνται
Εκπαίδευσης, προκειµένου να τα
να αναδείξουν το ρόλο που
αποστείλουν ταχυδροµικά στην
διαδραµάτισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος
επιτροπή αξιολόγησης του Ιδρύµατος
αναφορικά µε το προσφυγικό ζήτηµα
στη διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
κατά την περίοδο 1922-1923, καθώς και & Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος",
να εκτιµήσουν το έργο της κυβέρνησης πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα
Βενιζέλου (1928-1932).
73133 Χανιά, µέχρι τις 15 Ιανουαρίου
Τα κείµενα των δοκιµίων, τα οποία δεν 2007.
πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, Τα έπαθλα για τους νικητές µαθητές θα
θα γραφούν εκτός ωρών διδασκαλίας
είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και
και θα κατατεθούν είτε σε χειρόγραφη
θα απονεµηθούν ως εξής: στον Α΄
µορφή είτε γραµµένα στον υπολογιστή, νικητή 1.500 ευρώ, στο Β΄ νικητή 900
έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα. Η
ευρώ και στον Γ΄ νικητή 600 ευρώ.
επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το
Σχετική ιστοσελίδα:
http://www.venizelosfoundation.gr/eldocs/news.jsp?id=169

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
Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr
Παράρτηµα ∆ΕΠ
Ερµού 15
Αθήνα, 10185.
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Η Εκπαιδευτική Πύλη «αγκαλιάζει» το περιβάλλον: Το
δέλτα του ποταµού Έβρου, είναι διεθνώς αναγνωρισµένο
ως µια περιοχή υψηλής οικολογικής σηµασίας. Η ποικιλία
των µορφών ζωής που φιλοξενεί, η σπουδαιότητά του για
το µεταναστευτικό ταξίδι πολλών πουλιών, η δυναµική
εξέλιξη των οικοτόπων του, τα αγαθά που προσφέρει
στους ανθρώπους και οι µύθοι και οι παραδόσεις που
γεννήθηκαν εδώ αξίζει να προστατευτούν και να
µεταβιβαστούν στις επόµενες γενιές. Η προστασία του
∆έλτα Έβρου είναι ζωτικής σηµασίας για όλους τους
ζωντανούς οργανισµούς που το θεωρούν σπίτι τους.

Τι λέτε για µία περιήγηση στην περιοχή; Αν
προτιµάτε µέσω ∆ιαδικτύου τότε:
http://www.evros-delta.gr/indexafter.htm
Εµείς σας προτείνουµε να το επισκεφτείτε και
να ξεναγηθείτε εκπαιδευτικά…

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ
SAFERINTERNET!!!
HTTP://WWW.SAFERINTERNET.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

