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Νέα από τo e-yliko.gr
Με επιτυχία διεξήχθη η κεντρική
εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Πύλης
στο Ίδρυµα Ευγενίδου, την Τρίτη 20
Μαρτίου 2007.
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Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπ.Ε.Π.Θ., καθηγητής
Ανδρέας Καραµάνος. Στο λόγο του
αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στην ανάγκη
αποδοχής από πλευράς εκπαιδευτικής
κοινότητας της ενσωµάτωσης των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Μέσω του προγράµµατος Πρωτοπόροι
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), ένα φαινόµενο ∆άσκαλοι (Innovative Teachers) και
το οποίο είναι ζητούµενο γενικά στην
του αντίστοιχου διαγωνισµού,
Ευρώπη, δεδοµένου πως δεν υπάρχει
προωθείται η µεταφορά και
συγκεκριµένη συνταγή επιτυχίας. Τόνισε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρίας,
µεταξύ άλλων ότι η Εκπαιδευτική Πύλη ιδεών και βέλτιστων πρακτικών
www.e-yliko.gr αναβαθµίζεται για να
µεταξύ εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
καλύψει την παιδαγωγική και
και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ο
τεχνολογική πλαισίωση των µαθηµάτων διαγωνισµός διοργανώνεται κάθε
στα περισσότερα γνωστικά αντικείµενα. χρόνο και δικαίωµα συµµετοχής
έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Ο κύριος σκοπός του
διαγωνισµού είναι να ενθαρρύνει
τους συµµετέχοντες να
χρησιµοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στο
µάθηµά τους, κάνοντάς το πιο
ενδιαφέρον για τα παιδιά και πιο
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η
αποτελεσµατικό. Οι νικητές
διαδικασία τεχνολογικής αναβάθµισης, βραβεύονται κάθε χρόνο
οι στόχοι και οι προοπτικές της
συµµετέχοντας στο ετήσιο
Εκπαιδευτικής Πύλης µε αναφορά στην Πανευρωπαϊκό Φόρουµ Πρωτοπόρων
τετράχρονη ιστορία της από τον
δασκάλων που διοργανώνεται µε τη
Προϊστάµενο του Γραφείου κ. Λούβρη. συνεργασία της UNESCO και άλλων
Στο πλαίσιο αυτό τιµήθηκε ο κ.
φορέων. Οι φετινές συµµετοχές στον
Κυρτάτος, υπεύθυνος της οµάδας για τα διαγωνισµό ξεπέρασαν κάθε
έτη 2003-2004.
προσδοκία µε 200 συµµετοχές
(αύξηση 100% από πέρυσι).
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την
αναφορά στην εφετινή διεξαγωγή του
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι
επιτυχηµένου διαγωνισµού
περίπου το 30% των συµµετοχών
«Πρωτοπόροι ∆άσκαλοι» από τον
ήταν από την Αττική και το 70% των
Υπεύθυνο Εκπαιδευτικού Τοµέα της
συµµετοχών από την υπόλοιπη
Microsoft Hellas, κ. Αδάµο.
Ελλάδα.
Ακολούθησε η εισήγηση από πλευράς
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο
εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος κ.
Μπότσαρη, τονίζοντας τα σηµεία
παιδαγωγικής αναβάθµισης του
ιστότοπου της Εκπαιδευτικής Πύλης στο
∆ιαδίκτυο.
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί
Πρόγραµµα:
Άνοιξη της
Ευρώπης 2007

συµµετέχει στο πρόγραµµα "Άνοιξη της

Μια πρωτοβουλία της

Ευρώπης", στόχος της οποίας είναι να

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

οδηγήσει τους νέους σε µια ανοιχτή

και του Ευρωπαϊκού
Σχολικού ∆ικτύου.

Για 5η συνεχόµενη χρονιά, η χώρα µας χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό.

συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης. Η
«Άνοιξη της Ευρώπης», η επιτυχία της
οποίας
χώρο

στον

ελληνικό

πιστοποιείται

εκπαιδευτικό

τόσο

από

τον

µεγάλο αριθµό συµµετοχών όσο και από
τις πρωτιές σε διαγωνισµούς, είναι
πλέον µία πλήρως ενσωµατωµένη στο
Ευρωπαϊκό

σχολικό

ηµερολόγιο

εκδήλωση.

Εκπαιδευτικοί και µαθητές µπορούν να
αναζητήσουν ιδέες και προτάσεις για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων (προσκλήσεις
σε

Ευρωβουλευτές

και

Πανεπιστηµίου
ευρωπαϊκά

καθηγητές

µε

θέµατα

αντικείµενο

και

διενέργεια

διαλόγου, «γενέθλιο πάρτυ» της Ε.Ε
κ.α.), καθώς και παιδαγωγικές πηγές,
δραστηριότητες
(ζωγραφική,

για

την

δηµιουργία

τάξη
online

ηµερολογίου και ηλεκτρονικών αρχείων
µε θέµα την ευρωπαϊκή ιστορία κ.α.),

Το θέµα που επιλέχθηκε για την Άνοιξη διαγωνισµούς
της Ευρώπης 2007 είναι το: «Όλοι µαζί σήµου),

(αφίσας,

παιδαγωγικά

γραµµατο-

παιχνίδια

και

από το 1957: τα Σχολεία γιορτάζουν εκπαιδευτικά εργαλεία στην ιστοσελίδα
την Ευρώπη», µε αφορµή την 50η http://www.springday2007.net. Επίσης,
επέτειο της Συνθήκης της Ρώµης, που στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

εορτάζεται φέτος. Η επέτειος αυτή είναι http://viglas.users.uth.gr

λειτουργεί

µία ευκαιρία να γνωστοποιηθούν τα στα ελληνικά ιστολόγιο (weblog) µε
επιτεύγµατα της Ε.Ε. και να ενταθεί η στόχο την

ενηµέρωση και ανταλλαγή

συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης, απόψεων και ιδεών.
ένα µέλλον που να ανταποκρίνεται στις επιθυµούν

να

Τα σχολεία που

συµµετάσχουν

στο

ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων πρόγραµµα καλούνται να εγγραφούν
γενεών.

συµπληρώνοντας

Το πρόγραµµα διεξάγεται από τις 26
Μαρτίου µε τον εορτασµό

της 50ης

επετείου της υπογραφής της Συνθήκης
της Ρώµης έως τις 30 Ιουνίου 2007, µε
ιδιαίτερη έµφαση στην 9η Μαΐου, Ηµέρα

ηλεκτρονικά

την

αίτηση που βρίσκεται στον ιστοχώρο της
Άνοιξης της Ευρώπης. Η εγγραφή είναι
πολύ απλή και δεν είναι δεσµευτική. Η
καταχώριση των σχολείων µπορεί να
γίνει µέχρι την 30η Ιουνίου 2007.

της Ευρώπης. Η πραγµατοποίηση των Πιστοποιητικό συµµετοχής στην Άνοιξη
της Ευρώπης θα δοθεί στα σχολεία που
εκδηλώσεων µπορεί να προγραµθα εγγραφούν στο πρόγραµµα καθώς
µατισθεί στις παραπάνω ηµεροµηνίες, και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

Νέοι µαθητές
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Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης
(∆.Ε.Π.)
Παπανδρέου 37
Αθήνα, 15122
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Χρόνια Πολλά – Χριστός Ανέστη!

Τηλέφωνο:
(210) 34.42.054
(210) 34.42.056

Το Γραφείο Εκπαιδευτικής Πύλης µεταφέρθηκε στις νέες εγκαταστάσεις
στο Μαρούσι.

Φαξ:
(210) 520-3250

Το νέο κτήριο είναι επί της Α. Παπανδρέου, στον αριθµό 37. Οι νέοι
αριθµοί τηλεφώνου αναγράφονται δίπλα, και τα γραφεία είναι τα 0060
και 0061.

Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr
Παράρτηµα ∆.Ε.Π.
Γ΄ Σεπτ. 42
Αθήνα, 10433.

Ο κοντινότερος σταθµός είναι της Νερατζιώτισσας, ενώ το Γραφείο στην
Γ΄ Σεπτεµβρίου θα παραµείνει µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της
δικτύωσης στο νέο κτήριο.

Στο 4ο Πανευρωπαϊκό Φόρουµ Πρωτοπόρων ∆ασκάλων,
το οποίο εφέτος διεξήχθη στο Παρίσι, στις 29 και 30
Μαρτίου, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς από τις υπόλοιπες
Ευρωπαϊκές χώρες, µε εκπροσώπους της UNESCO,
Γαλλικών πανεπιστηµιακών, εκπροσώπους του Γαλλικού
Υπουργείου Παιδείας καθώς και εκπροσώπους της
Microsoft που ασχολούνται µε την εκπαίδευση στον
ευρύτερο χώρο της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και
Αφρικής.
Επίσης, έγινε η παρουσίαση των συµµετοχών κάθε χώρας
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, διάφορα εργαστήρια στο
Λούβρο όπου συµµετείχαν ενεργά όλοι, και τέλος
πραγµατοποιήθηκε η βράβευση των διακριθέντων σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο!

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

