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Νέα από τo e-yliko.gr
∆ύο από τα τέσσερα βραβεία του
διαγωνισµού Safer Internet Day 2007
σε Ελληνικά σχολεία!
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Στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Ασφαλούς
∆ιαδικτύου (6-13/2/2007), το
Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εθνικών Κόµβων
Ασφαλούς ∆ιαδικτύου Insafe από κοινού
µε το ∆ίκτυο e-Twinning (∆ίκτυο για την
προώθηση της συνεργασίας µεταξύ
σχολείων της Ευρώπης χρησιµοποιώντας 1. Η συνεργασία του ∆ηµοτικού
Σχολείου Παναγιάς Θάσου µε το
τις TΠΕ) διοργάνωσαν διαγωνισµό
σχολείο Gimnazjum Nr 6 w Zorach
σχολείων, στον οποίο 30 Ελληνικά
της Πολωνίας, µε την εργασία µε
σχολεία από την επικράτεια δήλωσαν
συµµετοχή, εκτοξεύοντας τη χώρα µας τίτλο "The picture as the vehicle of
bad and good news" έλαβε το βραβείο
µε διαφορά στην πρώτη θέση
στην κατηγορία «Η δύναµη της
συµµετοχών! Ο διαγωνισµός, που και
εικόνας»
φέτος τελεί υπό την αιγίδα της
Επιτρόπου για την Κοινωνία της
2. Επίσης, η συνεργασία του
Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κας V.
∆ηµοτικού Σχολείου του Κολλεγίου
Reding, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Αθηνών µε το σχολείο ZS TGM
τέταρτου εορτασµού της Ηµέρας
Mnichovice της ∆ηµοκρατίας της
Ασφαλούς ∆ιαδικτύου (6/2/2007) µε
Τσεχίας έλαβε το βραβείο στην
συµµετοχές από 200 σχολεία στην
κατηγορία "∆εοντολογία διαδικτύου"
Ευρώπη. Κάθε Ελληνικό σχολείο επέλεξε µε την εργασία µε τίτλο "e-values".
ένα συνεργάτη του σε µια άλλη
Κάθε σχολείο θα λάβει 1.500 Ευρώ
Ευρωπαϊκή χώρα µε στόχο τη
δηµιουργία έργων που επικεντρώνονται για αγορά εξοπλισµού.
Συγχαρητήρια αξίζουν στους
γύρω από τρεις θεµατικές και που
εκπαιδευτικούς που ενέπνευσαν
αφορούν την ασφαλή χρήση του
τους µαθητές τους για ένα τόσο
διαδικτύου:
σηµαντικό θέµα όπως η ασφάλεια
Προστασία προσωπικών δεδοµένων στο του ∆ιαδικτύου.
∆ιαδίκτυο (e-privacy).
Το Γραφείο ∆ικτυακής
∆εοντολογία ∆ιαδικτύου (netiquette).
Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ.
Η δύναµη της εικόνας (διαµοιρασµός µε συνέβαλε σε αυτή την επιτυχία
καθώς τα µέλη του εξυπηρέτησαν
ασφάλεια φωτογραφιών µέσω του
µε ζήλο και ανταποκρίθηκαν
διαδικτύου).
αποτελεσµατικά στα αιτήµατα
∆ύο ελληνικά σχολεία έλαβαν ισάριθµα (τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά) και
βραβεία (από τα τέσσερα συνολικά)
τις απορίες των εκπαιδευτικών
του ∆ιαγωνισµού Safer Internet Day
ώστε να διευκολύνουν και να
2007.
ενθαρρύνουν τις ελληνικές
συµµετοχές στο διαγωνισµό.
Συγκεκριµένα:
Σχετικό ιστολόγιο:
http://blog.eun.org/SID2007/
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί
Πληροφοριακή
παιδεία για
εκπαιδευτικούς
Μια συνεργασία του
Ιδρύµατος Ευγενίδου
και της Εκπαιδευτικής
Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η αποθήκευση, διακίνηση και χρήση της
πληροφορίας αποτελούν κρίσιµες
δεξιότητες στις σύγχρονες κοινωνίες,
που βασίζουν την ευηµερία τους στην
ανάπτυξη νέας γνώσης. Θεωρώντας ότι
η Πληροφοριακή Παιδεία αποτελεί
βασικό αγαθό για το σύγχρονο πολίτη,
η Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ευγενίδου
και το Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής
Πύλης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
& Θρησκευµάτων, διοργανώνουν ειδική
σειρά συναντήσεων.
Κύρια οµάδα-στόχος των συναντήσεων
αποτελεί η εκπαιδευτική κοινότητα. Οι
εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθηµερινά
αντιµέτωποι µε µια υπερ-αφθονία
πληροφορίας, την οποία καλούνται να
τιθασεύσουν προκειµένου να
δηµιουργήσουν εκπαιδευτικούς
πόρους, ή αναζητώντας τη γνώση από
προσωπικό ενδιαφέρον.
Η ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων
και η απόκτηση ικανοτήτων
αποτελεσµατικού εντοπισµού και χρήσης
της πληροφορίας, αποτελούν τα βασικά
θέµατα των 5 συναντήσεων που θα
πραγµατοποιούνται στη Βιβλιοθήκη του
Ιδρύµατος Ευγενίδου, από την Τρίτη 13
Φεβρουαρίου (και ώρα 17.00) έως και
την Πέµπτη 31 Μαΐου. Ειδικά
εκπαιδευµένοι βιβλιοθηκονόµοι και
εκπαιδευτικοί θα επιδείξουν στους
συµµετέχοντες, µε συγκεκριµένες
εφαρµογές για τον εκπαιδευτικό ιστό,
τεχνικές µε τις οποίες θα µπορούν να
αντιµετωπίζουν δηµιουργικά το «Νέφος
∆εδοµένων» που κατακλύζει το
σύγχρονο πολίτη, αλλά και την
πληθώρα ερεθισµάτων, που οφείλεται
στα διαφορετικά µέσα (π.χ. ηλεκτρονικά
ή έντυπα) και τους τρόπους
παρουσίασης της πληροφορίας (π.χ.
γραφιστική επεξεργασία).

•

•

•

•

τις µορφές υλικού, τις πηγές
άντλησης πληροφοριών και τη
µεθοδολογία έρευνας µέσα σε
µια βιβλιοθήκη,
τους τρόπους οργάνωσης της
πληροφορίας σε µια βιβλιοθήκη,
αλλά και σε ηλεκτρονικές
πηγές, οι οποίες δίνουν έµφαση
στη δόµηση των πληροφοριών,
όπως π.χ. σε µια βάση
δεδοµένων ή σε µια θεµατική
πύλη, σε αντιπαράθεση µε τον
αδόµητο τρόπο παροχής
πληροφοριών του ∆ιαδικτύου,
τρόπους µε τους οποίους
µπορούν να αναζητούν
πληροφορίες σε ηλεκτρονική
µορφή, να τις αξιολογούν µε
βάση την αυθεντικότητα,
εγκυρότητα και αξιοπιστία τους,
να τις συνδυάζουν και να τις
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά,
τη ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη
του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευµάτων, ως
θετικό παράδειγµα θεµατικής
πύλης.

Η σειρά αυτή των συναντήσεων στοχεύει
να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να
δράσουν ως πολλαπλασιαστές,
υλοποιώντας -σε συνεργασία µε τους
βιβλιοθηκονόµους, αλλά και µε την
τεχνική βοήθεια που µπορεί να
προσφέρει η ∆ικτυακή Εκπαιδευτική
Πύλη- αντίστοιχη επιµόρφωση για
µαθητές, ώστε να επεκταθεί η µάθηση
πέρα από τα όρια της αίθουσας
διδασκαλίας, συµβάλλοντας έτσι στην
προσπάθεια για µια κοινωνία
πληροφορηµένων πολιτών.

Με επιτυχία ήδη διεξήχθη η 1η
συνάντηση στις 13/2 και µε ανάλογο
ενδιαφέρον αναµένονται οι επόµενες
Συγκεκριµένα, µέσα από τις συναντήσεις (14/03, 12/04, 03 και 31/5/2007) στη
τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ευγενίδου
θα γνωρίσουν:
(Λ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο).

Νέοι µαθητές
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Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης
(∆.Ε.Π.)
Γ΄ Σεπτεµβρίου 42
& Πολυτεχνείου
Αθήνα, 10433
Τηλέφωνο:
(210) 520-3250
Φαξ:
(210) 520-3250
Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr
Παράρτηµα ∆.Ε.Π.
Ερµού 15
Αθήνα, 10185.
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Επόµενη εκδήλωση:
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2006 στο Μουσείο“Herakleidon,
Experience in Visual Arts”, Ηρακλειδών 16 στο Θησείο.
«Η Op Art και ο Vasarely: Μια πρόταση για τη διδασκαλία
της τέχνης στο µάθηµα της Ιστορίας»
Πρόγραµµα εκδήλωσης:
http://www2.e-yliko.gr/news/programme2802MH.pdf
Λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων, είναι απαραίτητη η δήλωση
συµµετοχής στα τηλέφωνα:
210-3461981 ∆ευτ. – Παρ., 09.00 – 17.00 κα Ελ. Νοµικού, ή
210 – 5203250 ∆ευτ. – Παρ., 9.00 – 15.00, Γρ. ∆.Ε.Π. ή και στα:
enomikou@artinvest.gr, και mail@e-yliko.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

200 + Συµµετοχές στον 3ο Πανελλήνιο
∆ιαγωνισµό "Πρωτοπόροι ∆άσκαλοι"…
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ!!!

Η οµάδα της Εκπαιδευτικής Πύλης 06-07
Λούβρης Αριστείδης Πληροφορικής
Προϊστάµενος Γραφείου
Αναστασιάδου Αναστασία Αγγλικής

Εξωτερικοί συνεργάτες:

Γρουσουζάκου Ευφροσύνη
Πληροφορικής

Καλύβα Εριφύλη Νηπιαγωγός
Κοµνηνού Ιωάννα Θεολόγος
Νιάρρου Βασιλική Πληροφορικής

∆ηµοπούλου Ιωάννα Μαθηµατικός

Πασπαράκη Μαρία Γαλλικής
Φρέντζου Μαρία Αγγλικής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

Στούµπη Αλεξάνδρα Φιλόλογος

