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♦

♦

31/05 στη
Βιβλιοθήκη του
Ιδρύµατος
Ευγενίδου (Ι.Ε.)
04/06 Εκδήλωση
στο Περιστύλιο
β΄ ορόφου του
Ι.Ε.

3

Το Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής
Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ. µε πλήρη
συναίσθηση του ρόλου του και των
αρµοδιοτήτων του για τη συντήρηση
και ανάδειξη του δικτυακού τόπου
www.e-yliko.gr έχει θέσει τρεις
συνιστώσες οι οποίες διέπουν τη
στοχοθεσία του και αυτές είναι: α) η
επίτευξη Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, β) η
στήριξη της εκπαίδευσης των ΑµΕΑ και
γ) η λειτουργία του δικτυακού µας
τόπου ως πραγµατικού πεδίου διά βίου
µάθησης.
Τις εκδηλώσεις αυτές
παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί οι
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς µας να
οποίοι κατά τη διάρκειά τους είχαν τη
διαδώσουµε το έργο µας στην
δυνατότητα να ενηµερωθούν για το
εκπαιδευτική κοινότητα και να
έργο της ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής
γνωριστούµε από κοντά µε τους
Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ., επιπλέον να
επισκέπτες του δικτυακού µας τόπου
αποκτήσουν γνώσεις ευρύτερου
οργανώνουµε εκδηλώσεις ευρύτερου
ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς. Το ενδιαφέροντος και τέλος να
αναπτύξουν µε τα µέλη του Γραφείου
Μουσείο Ηρακλειδών και το Ίδρυµα
Ευγενίδου παραχώρησαν ευγενώς τους της ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης
γόνιµο παιδαγωγικό διάλογο. Τα
χώρους τους και προτίθενται να
σχόλια όσων παρευρέθηκαν ήσαν
συνεχίσουν αυτή τη συνεργασία µε τη
ιδιαιτέρως θετικά για αυτή την
∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη. Στο
Ίδρυµα Ευγενίδου πραγµατοποιούνται προσπάθεια. Σε όλους τους
εκπαιδευτικούς µοιράστηκε έντυπο
ολιγόωρα σεµινάρια µε θέµα την
υλικό.
πληροφοριακή παιδεία. Με τον όρο
πληροφοριακή παιδεία εννοούµε το
Επίσης, εµπλουτίσαµε το υλικό της
σύνολο των ικανοτήτων που είναι
Εκπαιδευτικής Πύλης µε τα εξής νέα
απαραίτητες για να αναζητούµε σωστά, στοιχεία:
να εντοπίζουµε, να αξιολογούµε, να
α) Εκπαιδευτικό υλικό και λογισµικό
συνδυάζουµε και να χρησιµοποιούµε
για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες
αποτελεσµατικά τις πληροφορίες που
(ΑµΕΑ) το οποίο αναπτύχθηκε στο
χρειαζόµαστε. Στο Μουσείο Ηρακλειδών πλαίσιο πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ:
οι εκδηλώσεις µας επικεντρώνονται
http://www.eστην τέχνη και την αξιοποίησή της
yliko.gr/htmls/amea_soft.aspx.
διαθεµατικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Στο Ίδρυµα Ευγενίδου
β) Ενηµερωτικό υλικό για τα
πραγµατοποιήθηκαν 5 συναντήσεις και προγράµµατα της διά βίου µάθησης
έπεται µία τελευταία στις 31 Μαΐου. Στο http://www.eΜουσείο Ηρακλειδών
yliko.gr/htmls/national_call.aspx.
πραγµατοποιήθηκαν 4 συναντήσεις.
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

♦ Ασφάλεια στο
διαδίκτυο
Μια ευρύτερη
συνεργασία της
Εκπαιδευτικής Πύλης
και του Εθνικού
Κόµβου Ασφαλούς
∆ιαδικτύου

η ενότητα Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο

πληροφορηθούν οι γονείς και όλοι όσοι

συνοψίζει κάποια βασικά σηµεία τα

ασχολούνται

οποία

κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.) για τον

εξασφαλίζουν

µια

ασφαλή

καλύτερο

πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Το διαδίκτυο ανοίγει µια ουσιαστική
συζήτηση µε ολόκληρη την κοινωνία. Οι
συνέπειες

της

επιταχυνόµενης

εφαρµογής του γίνονται αισθητές σε
όλα

τα

κοινωνικά

οικογενειακές
ψυχολογική

πεδία:

στις

µε

παιδιά

τρόπο

(δάσκαλοι,

(περιλαµβανοµένων

των τεχνικών ζητηµάτων) προστασίας
των ανηλίκων από την έκθεση σε
περιεχόµενο που θα µπορούσε να είναι
βλαβερό για την ανάπτυξή τους, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η ευηµερία τους.

σχέσεις,

στην

Σε µια προσπάθεια προστασίας της

συµπεριφορά

των

προσωπικής ζωής, της µάθησης, του

ανθρώπων, στην πολιτική οργάνωση,

παιχνιδιού,

των

στον κόσµο των επιχειρήσεων και του

δεδοµένων

και

εµπορίου, στην εκπαίδευση, στον τρόπο

ασφαλούς πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο

που εργαζόµαστε και διασκεδάζουµε.

συνοψίζουµε κάποια βασικά σηµεία τα

Μας προσφέρει αφθονία πληροφοριών,

οποία θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη

γκρεµίζει τα γεωγραφικά σύνορα της

τους τόσο οι αρχάριοι όσο και οι

γνώσης, συνενώνοντας τις εµπειρίες

προχωρηµένοι χρήστες του.

των ανθρώπων και παγκοσµιοποιώντας
τους µύθους τους…
Στο

πλαίσιο

κινητοποίησης

Στην

ηλεκτρονικών
στο

πλαίσιο

επικαιροποιηµένη

µας
µιας

ενότητα

Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο θα βρείτε
µιας

παγκόσµιας

κυβερνητικών

και

µη

πληροφορίες για βασικούς κανόνες,
ασφαλή

πλοήγηση

και

οργανισµών για την ασφαλή χρήση του

ασφάλεια

∆ιαδικτύου

την

αλληλογραφία και την άµεση συνοµιλία,

προστασία των παιδιών, το Ευρωπαϊκό

για το file sharing, τα προγράµµατα

Κοινοβούλιο

(Απόφαση

αριθ.

προσβολής Η/Υ, δικτυακές πηγές και

276/1999/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

βέβαια τα έργα όλων των σχολείων που

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό Safer

25ης Ιανουαρίου 1999) προχωρεί στην

Internet Day 2007 σε συνεργασία µε

υλοποίηση

τον

και

κυρίως

µιας

για

ευρωπαϊκής

Εθνικό

στην

αναζήτηση,

Κόµβο

ηλεκτρονική

Ασφαλούς

εκστρατείας και ενός προγράµµατος

∆ιαδικτύου. Η Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο

δράσης

αποτελεί µία από τις προτεραιότητες της

πληροφόρησης

και

συνειδητοποίησης, µε χρηµατοδότηση
από τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. για να

Εκπαιδευτικής Πύλης.

Ενηµερωτικό δελτίο e-yliko

Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης
(∆.Ε.Π.)
Παπανδρέου 37
Αθήνα, 15180

Νέα της πύλης
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Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!
Το Γραφείο Εκπαιδευτικής Πύλης εύχεται σε όλους τους
διαγωνιζόµενους και τους συµµετέχοντες καλή επιτυχία στις εξετάσεις
καθώς και καλά αποτελέσµατα…

Τηλέφωνο:
(210) 34.42.054
Φαξ:
(210) 34.42.056
Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr

∆ιαγωνισµός Νέων Μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Στις
4 Οκτωβρίου 2007, δεκαεφτάχρονοι νέοι και νέες θα συµµετέχουν σε
διαγωνισµό µετάφρασης, ο οποίος θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και στις
27 χώρες µέλη της ΕΕ. Οι µαθητές θα µεταφράσουν ένα κείµενο,
επιλέγοντας τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί και τη γλώσσα
προς την οποία θα το µεταφράσουν: οι γλώσσες επιλογής είναι και οι
23 επίσηµες γλώσσες της ΕΕ. Τα σχολεία θα φροντίσουν επί τόπου για
τον διαγωνισµό.
Οι µεταφράσεις θα τεθούν στην κρίση επαγγελµατιών µεταφραστών
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα
επιλεγούν οι 27 καλύτεροι νέοι εκκολαπτόµενοι µεταφραστές, ένας
από κάθε χώρα µέλος, στους οποίους θα απονεµηθεί ένα δίπλωµα,
επί πλέον θα κερδίσουν ένα διήµερο ταξίδι στις Βρυξέλλες, ο καθένας
συνοδευόµενος από έναν ενήλικα. Στο ταξίδι αυτό, οι νικητές θα
εκπροσωπήσουν το σχολείο τους σε τελετή στην οποία θα παραβρεθεί
ο αρµόδιος Επίτροπος για την πολυγλωσσία. ∆ήλωση συµµετοχής
µεταξύ 10 Μαϊου και 10 Ιουνίου 2007. Πληροφορίες και δήλωση
συµµετοχής στη διεύθυνση:
http://europa.eu/languages/el/document/96

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
Πασπαράκη Μαρία Γαλλικής
Φρέντζου Μαρία Αγγλικής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

∆ηµοπούλου Ιωάννα Μαθηµατικός
Στούµπη Αλεξάνδρα Φιλόλογος

