Ενηµερωτικό δελτίο ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΥΛΗΣ Υπ.Ε.Π.Θ.: ΠΕ∆ΙΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεάπολης
21/09/2007
Έκδοση 9η

Νέα από τo e-yliko.gr
Ενηµερωτική εκδήλωση µε τίτλο:
«Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ. : Το
παρόν και το µέλλον», διοργανώνει το
Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης
του Υπ.Ε.Π.Θ. την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου
2007 και ώρα 18.00 στο Μουσείο
Ηρακλειδών (Ηρακλειδών 16, Θησείο).

Περιεχόµενα
Νέα από το e-yliko.gr
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

2

e-Emphasis περιοδικά

3

Η εκδήλωση, η οποία απευθύνεται στην
εκπαιδευτική κοινότητα, στόχο έχει να
ενηµερώσει για τις δυνατότητες που
παρέχει η ∆.Ε.Π. σε µια εποχή που οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να
σταχυολογήσουν την υπερ-αφθονία
πληροφοριών, προκειµένου να τις
αξιοποιήσουν ως εκπαιδευτικό υλικό.

18.00 – 18.15
Εγγραφές

Προσέλευση –

18.15 – 18.20 Χαιρετισµός – Έναρξη

κ. Γούσης Γεώργιος, Περιφερειακός
∆ιευθυντής
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Αττικής *
18.20 – 18.35 “Safer Internet και
Εκπαίδευση: Μία «ασφαλής»
συνεργασία”

∆ρ. Σαµαρά Βερόνικα, Επικεφαλής
Ελληνικού Κόµβου Ασφαλούς
∆ιαδικτύου
υπό την αιγίδα της Ε.Ε.

18.40 – 18.55 “Υπηρεσίες ψηφιακής
Ταυτόχρονα η ενηµερωτική αυτή
συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία στους µάθησης στο Πανελλήνιο
ενδιαφερόµενους να γνωρίσουν τόσο τις Σχολικό ∆ίκτυο (Π.Σ.∆.)”
∆ρ. Παρασκευάς Μιχάλης, Τεχνικός
άµεσες όσο και τις µελλοντικές
Υπεύθυνος Π.Σ.∆., Στέλεχος Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
προοπτικές της ∆.Ε.Π. µέσα από µία
σειρά πρακτικών παραδειγµάτων. Θα
19.00 – 19.20 “Η Εκπαιδευτική
παρουσιαστεί η νέας τεχνολογίας
πλατφόρµα και οι καινοτοµίες που µπορεί Πύλη: Χθες, σήµερα, αύριο: Στόχοι
και προοπτικές”
να προσφέρει διευκολύνοντας την
εκπαιδευτική κοινότητα µε τη δυναµική κ. Λούβρης Αριστ., Προϊστ. Γραφείου
∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης
µορφή της. Επίσης, θα αναδειχθούν οι
συνεργασίες που έχουν συναφθεί και
19.30 – 19.45 ∆ιαγωνισµός
είναι σε εξέλιξη.
«Πρωτοπόροι ∆άσκαλοι»
Σηµειώνεται ότι η συµµετοχή είναι κ. Αδάµος Παν., Υπεύθ. Εκπ/κού
Τοµέα MSFT Hellas
ελεύθερη, αλλά λόγω του
περιορισµένου αριθµού θέσεων,
19.45 – 20.00 ∆ιάλογος – συζήτηση
είναι απαραίτητη η δήλωση
συµµετοχής στα τηλέφωνα: 2103442054 και 3442056 ∆ευτ. – Παρ., * έχει προσκληθεί
09.00 – 15.00. και στο mail@e∆ήλωση συµµετοχής στα τηλέφωνα:
yliko.gr , Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης. Θα τηρηθεί 210-3442054 και 210-3442056
∆ευτ. – Παρ., 09.00 – 15.00,
σειρά προτεραιότητας.
µε φαξ στο : 210-3442056 ή στο
mail@e-yliko.gr , Γραφείο ∆.Ε.Π.
Ακολουθεί το πρόγραµµα µε τις
Στην υποδοχή θα υπάρχει καφές και
εισηγήσεις της εκδήλωσης ενώ στην
µετά το τέλος της εκδήλωσης θα
τελευταία σελίδα θα βρείτε την
ακολουθήσει ελαφρύ γεύµα.
πρόσκληση.
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
•

Σε εξέλιξη οι
ακόλουθοι
σχολικοί
διαγωνισµοί:
Εθνικός
∆ιαγωνισµός
eTwinning
(υποψηφιότητες
έως 20/10/07),
Ευρωπαϊκά
Βραβεία eTwinning
2008 (συµµετοχές
έως 31/10/07),
Βραβεία eLearning
(συµµετοχές έως
31/10/07),
Βραβείο Νεότητας

♦

2007 για την
Ανάπτυξη
(συµµετοχές έως
6/1/08)

♦

«Το νόηµα της ηλεκτρονικής
αδελφοποίησης» Εθνικός eTwinning
διαγωνισµός δηµιουργίας και
έκφρασης
Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται µε
αφορµή την επιτυχηµένη τριετία του
eTwinning. Έχουν δικαίωµα να
υποβάλλουν συµµετοχή µαθητές µε
τους εκπαιδευτικούς τους από
εγγεγραµµένες ελληνικές σχολικές
µονάδες στο eTwinning ή από
ελληνικές σχολικές µονάδες που
υλοποιούν µια eTwinning
συνεργασία.
Οι νεότεροι µαθητές µπορούν να
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µε
ζωγραφιές και σχέδια που θα
εκφράζουν την άποψή τους για τη
σηµασία της ηλεκτρονικής
αδελφοποίησης, ενώ οι µεγαλύτεροι
µαθητές µπορούν να παρουσιάσουν
µικρής διάρκειας ψηφιακά βίντεο
πάνω στο ίδιο θέµα.
Η καταληκτική ηµεροµηνία για
υποψηφιότητες είναι η 20η
Οκτωβρίου 2007.
Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning 2008
Μεταξύ 17 Σεπτεµβρίου και 31
Οκτωβρίου 2007, τα σχολεία
µπορούν να υποβάλλουν online
συµµετοχές για τα
Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning
2008. Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν
τον Ιανουάριο 2008 και θα
προσκληθούν να παρευρεθούν σε
µία τελετή απονοµής βραβείων. Ο
στόχος του διαγωνισµού των
Ευρωπαϊκών Βραβείων eTwinning
είναι να αναδείξει την καλύτερη
πρακτική στα σχολικά έργα
συνεργασίας όπου χρησιµοποιούνται
οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αν έχετε
συµµετάσχει σε ένα επιτυχηµένο
έργο κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους 2006-2007, φροντίστε να
υποβάλετε τη συµµετοχή σας!
∆ιαγωνισµός για τα βραβεία
eLearning
Το EUN µε την υποστήριξη 28
ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας,
οργανώνει για 7η χρονιά το
διαγωνισµό για τα βραβεία
eLearning. Το θέµα εφέτος είναι «Το
σχολείο του µέλλοντος τώρα».

Ο στόχος του διαγωνισµού είναι να
προωθηθεί η χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση και να ενθαρρυνθεί η
συνεργασία των σχολείων. Όλες οι
συµµετοχές θα αναδειχθούν σε µια
γκαλερί στην πύλη eLearning.
Για να είναι επιλέξιµες για τα βραβεία
eLearning, οι συµµετοχές πρέπει να
υποβληθούν από τα σχολεία ή τους
εκπαιδευτικούς.
Βραβεία θα απονεµηθούν σε
διάφορες κατηγορίες που δίνουν
έµφαση στην καλύτερη πρακτική στη
χρήση των ΤΠΕ. Λεπτοµερής
κατάλογος είναι διαθέσιµος στην
πύλη βραβείων eLearning
http://elearningawards.eun.org .
Η παρουσίαση και απονοµή των
βραβείων θα γίνει το ∆εκέµβριο στις
Βρυξέλλες.
•

Βραβεία Νεότητας 2007 για την
Ανάπτυξη «Έµφαση στην Αφρική».
Με χαρά σας αναγγέλλουµε ότι η
∆ικτυακή Πύλη του Βραβείου
Νεότητας 2007 δέχεται συµµετοχές
για το διαγωνισµό. Το θέµα εφέτος
είναι η Βιώσιµη Ανάπτυξη στην
Αφρική. Νέοι ηλικίας από 16 έως 18
ετών από τις 27 χώρες µέλη της Ε.Ε.
καλούνται να υποβάλουν συµµετοχή
υπό τη µορφή αφίσας ή
παρουσίασης πολυµέσων
αναδεικνύοντας τα κυριότερα σηµεία
της επίπτωσης της περιβαλλοντικής
αλλαγής στις αναπτυσσόµενες
χώρες και µε συγκεκριµένη εστίαση:
Αφρική - Αειφόρος Ανάπτυξη.
Η προθεσµία συµµετοχής λήγει
στις 6 Ιανουαρίου 2008.
Περισσότερες πληροφορίες στον
ιστοχώρο: http://www.dyp2007.org

•

∆ιαγωνισµός "Μαζί στη
∆ιαφορετικότητα" µε σκοπό να
αυξήσει την επίγνωση για τις
Ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες, τα
ορόσηµα της Ευρωπαϊκής ένταξης
και τα 50 χρόνια της ενότητας στη
διαφορετικότητα για το 2007, χρονιά
που η Ευρώπη γιορτάζει την 50στή
της επέτειο. Καταληκτική ηµεροµηνία
διαγωνισµού είναι η 31/12/2007.
Περισσότερες πληροφορίες στον
ιστοχώρο: www.50years.eun.org

Ενηµερωτικό δελτίο e-yliko

Γραφείο ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης
(∆.Ε.Π.)
Α. Παπανδρέου 37
Αθήνα, 15180
Τηλέφωνο:
(210) 34.42.054
Φαξ:
(210) 34.42.056
Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr
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Η ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη στηρίζει τo e-Εmphasis, που διανέµεται
µέσω του ΠΣ∆ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συνδετικό ιστό για όλη
την εκπαιδευτική κοινότητα από όλες τις γωνιές της χώρας, αλλά και
το εξωτερικό, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας προς όφελος της ανοικτής και πολύπλευρης
ενηµέρωσης, της ουσιαστικής «συνάντησης» όλων, όσοι εµπλέκονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό περιοδικό http://e-emphasis.sch.gr/ ,
όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, επιδιώκει να δώσει «έµφαση» στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να προβάλει πρωτοβουλίες που
σχετίζονται µε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, να γνωστοποιήσει ό,τι πιο
αξιόλογο, ό,τι πιο δηµιουργικό και εποικοδοµητικό συµβαίνει στα σχολεία
µας, και συγχρόνως να «µειώσει» την απόσταση ανάµεσα στις υπηρεσίες
της εκπαίδευσης και τους λειτουργούς της, προωθώντας τη µεταξύ τους
επικοινωνία, συνεργασία και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για τα
εκπαιδευτικά δρώµενα.

Η οµάδα της Εκπαιδευτικής Πύλης 07-08
Λούβρης Αριστείδης Πληροφορικής
Προϊστάµενος Γραφείου
Γρουσουζάκου Ευφροσύνη
Πληροφορικής
∆ηµοπούλου Ιωάννα Μαθηµατικός
Μάκρα Εριέττα Βρεφονηπιοκόµος
Ρόµπολας Στάικος Αγγλικής
Στούµπη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Τσάκαλης ∆ηµήτρης Πληροφορικής
Φρέντζου Μαρία Αγγλικής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Χαµοσφακίδη Πολυτίµη Φιλόλογος

Εξωτερικοί συνεργάτες:
Καλύβα Εριφύλη Νηπιαγωγός
Κοµνηνού Ιωάννα Θεολόγος
Νιάρρου Βασιλική Πληροφορικής
Πασπαράκη Μαρία Γαλλικής

