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Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2007 στις
ασφάλεια στο διαδίκτυο αφενός και
18.00 μμ στο Μουσείο Ηρακλειδών στο χειροκρότησαν τις συντονισμένες
Θησείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προσπάθειες για επίτευξη ασφαλούς
προγραμματισμένη ενημερωτική διαδικτύου αφετέρου.
επιμορφωτική εκδήλωση του Γραφείου
Ο τεχνικός υπεύθυνος του
μας. Η προσέλευση των εκπαιδευτικών
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
υπήρξε αθρόα και οι εντυπώσεις όλων
(Π.Σ.Δ.) μίλησε για τις ηλεκτρονικές
κατά γενική ομολογία θετικές. Στόχος
υπηρεσίες που παρέχει το Π.Σ.Δ.
αυτής της ημερίδας ήταν η ενημέρωση
όπως ασύγχρονη και σύγχρονη
για την ανανέωση σε τεχνολογικό και
τηλεκπαίδευση, ηλεκτρονικό
παιδαγωγικό επίπεδο του ιστότοπου
ταχυδρομείο για εκπαιδευτικούς και
www.e-yliko.gr αλλά και η ανάδειξη των
μαθητές, η-τάξη, το ηλεκτρονικό
συνεργασιών του Γραφείου ΔΕΠ και με
περιοδικό e-emphasis κ.ά.
άλλους σχετιζόμενους με την
Προβλήθηκε η συνεργασία του Γρ.
εκπαίδευση φορείς.
ΔΕΠ με το Π.Σ.Δ και με το περιοδικό
Συγκεκριμένα αμέσως μετά το σύντομο e-emphasis ειδικότερα και τονίστηκε
χαιρετισμό που απευθύνθηκε προς τους η σημασία της συμπληρωματικότητας
καλεσμένους, παρουσιάστηκε η
και συνεργατικότητας των φορέων
υπάρχουσα στο διαδίκτυο Εκπαιδευτική της εκπαίδευσης.
Πύλη και τα περιεχόμενά της, καθώς και
Τέλος, μίλησε ο υπεύθυνος
η δυναμική μορφή, στην οποία σε
εκπαιδευτικών θεμάτων της Microsoft
σύντομο χρονικό διάστημα θα περιέλθει,
για το Διαγωνισμό Πρωτοπόροι
όπως και οι δυνατότητες αυτής. Η
Δάσκαλοι στο πλαίσιο του Μνημονίου
υποδοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας
Συνεργασίας με το Υπ.Ε.Π.Θ. και για
για τη νέα δυναμική μορφή του site
την προσπάθεια που καταβάλλεται
υπήρξε ιδιαίτερα θερμή και
για την υποστήριξη και επιβράβευση
ενθουσιώδης.
των εκπαιδευτικών που αξιοποιούν
Μίλησε επίσης η επικεφαλής του
τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.
Ελληνικού Κόμβου Ασφαλούς
Από το διάλογο που ακολούθησε
Διαδικτύου, η οποία παρουσίασε τους
έγινε σαφές το ενδιαφέρον και η
κινδύνους στους οποίους εκτιθέμεθα
προσπάθεια των εκπαιδευτικών να
πλέον όλοι και κυρίως τα παιδιά μας
εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία
μέσω της χρήσης του κατά τα άλλα
τους, η σημασία του να
χρησιμότατου διαδικτύου, αλλά και τους
προσπαθήσουμε όλοι για
τρόπους με τους οποίους οφείλουμε να
ασφαλέστερο διαδίκτυο, για διάχυση
προστατεύουμε πρώτα τα παιδιά μας και
της γνώσης και ανταλλαγή απόψεων
σε συνέχεια και εμάς τους ίδιους.
των μελών της εκπαιδευτικής
Επίσης, παρουσιάστηκε η συνεργασία
κοινότητας. Γενικά υπήρξε ομοφωνία
του Κόμβου Ασφαλούς Διαδικτύου με
στο ότι με καλή θέληση, μεράκι και
την Εκπαιδευτική Πύλη (http://www.eσυνεργασία των εκπαιδευτικών
yliko.gr/htmls/safety/safety.aspx),
φορέων μεταξύ τους, αλλά και με την
αλλά και ο περυσινός διαγωνισμός
εκπαιδευτική κοινότητα, τα
SaferInternet στον οποίο βραβεύθηκαν
αποτελέσματα μπορούν να είναι όχι
δύο ελληνικές συμμετοχές από τις
μόνο θετικά αλλά και θεαματικά. Η
συνολικά τέσσερις που βραβεύθηκαν
βραδιά έληξε με ελαφρύ γεύμα στον
διεθνώς. Οι παρόντες εκπαιδευτικοί
προαύλιο χώρο του Μουσείου.
προβληματίστηκαν σχετικά με την
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ΛΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ
οι ακόλουθοι
σχολικοί
διαγωνισμοί:
Εθνικός
Διαγωνισμός
eTwinning
δημιουργίας και
έκφρασης
(υποψηφιότητες
έως 30/10/07),
Ευρωπαϊκά
Βραβεία eTwinning
2008 (συμμετοχές
έως 31/10/07),
Βραβεία eLearning
(συμμετοχές έως
31/10/07)…

Το δίκτυο «European Schoolnet» και το
Μουσείο της Ευρώπης καλούν ομάδες
μαθητών και σπουδαστών ηλικίας 14

Θέμα διαγωνισμού
θέμα του διαγωνισμού είναι «50 Χρόνια
Μαζί

έως 20 ετών να συμμετάσχουν σε
διαγωνισμό, να γνωρίσουν την ομαδική

στη

Διαφορετικότητα»

και

οι

συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν:

εργασία και να εκφράσουν ιδέες και

Α) μία έκθεση, που να μην υπερβαίνει

σκέψεις για τα επόμενα 50 χρόνια της

τις 500 λέξεις , να είναι γραμμένη σε μία

Ε.Ε., ανατρέχοντας παράλληλα στα όσα από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά,
έχουμε επιτύχει από το 1957 μέχρι

Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά ή

σήμερα!

Ολλανδικά και να απαντά στα ακόλουθα

Ο διαγωνισμός επιθυμεί να προβάλει και
να

στηρίξει

τη

διδασκαλία

της

ευρωπαϊκής ιδέας στα σχολεία, φέτος
που η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει την
50ή της επέτειο.

ερωτήματα: «Ποιες είναι κατά τη γνώμη
σας οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα
γνωρίσει

η

Ευρωπαϊκή

Ένωση

τα

ερχόμενα 50 χρόνια; Πώς μπορεί να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές;»,
Β) μία οπτική σύνθεση, η οποία να

Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

επικεντρώνεται στο θέμα «η Ευρώπη
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές στην καθημερινή μας ζωή» και μπορεί
σχολείων
ή
οργανισμών
που να είναι στη μητρική γλώσσα των
αναπτύσσουν

εκπαιδευτικές συμμετεχόντων. Η σύνθεση αυτή μπορεί
εκτός
αναλυτικού να έχει τη μορφή μιας παρουσίασης

δραστηριότητες

προγράμματος στις 27 χώρες-μέλη της (π.χ.PowerPoint), ενός video clip, μιας
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές πρέπει ταινίας μικρού μήκους, μιας αφίσας ή
να υποβάλουν συμμετοχές που θα είναι ενός φωτομοντάζ.
αποτέλεσμα μιας ομαδικής σχολικής
δραστηριότητας που θα προσεγγιστεί

Βραβεία

ομάδα Οι νικητές του διαγωνισμού θα
πρέπει να αποτελείται από 10-20 άτομα κερδίσουν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες,
και
να
συντονίζεται
από
δύο τον Μάρτιο 2008, όπου θα επισκεφτούν
εκπαιδευτικούς.
Δεν
υπάρχει το Μουσείο της Ευρώπης. Θα υπάρξουν
διαθεματικά.

περιορισμός

Κάθε

στον

μαθητική

αριθμό

των 27 νικήτριες ομάδες, μία από κάθε

συμμετοχών που μπορεί να υποβάλει κράτος-μέλος της Ε.Ε. Κάθε νικήτρια
ομάδα θα συνοδεύεται από δύο
ένα σχολείο.
Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν
σε ηλεκτρονική μορφή ως τις 31
Δεκεμβρίου 2007.

εκπαιδευτικούς.

Νέοι μαθητές
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Γραφείο Δικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης
(Δ.Ε.Π.)
Α. Παπανδρέου 37
Αθήνα, 15180
Τηλέφωνο:
(210) 34.42.054
Φαξ:
(210) 34.42.056
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
mail@e-yliko.gr

Θέματα Ειδικής Αγωγής: Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία
Το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο ετήσιας
διάρκειας (Νοέμβριος 2007- Ιούνιος 2008), 300 ωρών συνολικά, το οποίο
εστιάζει στην αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των
μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες αποτελούν τη βασικότερη αιτία για
ελλιπή κατάρτιση των μαθητών και σπουδαστών σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ιδιαίτερα στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής έως
31/10/2007, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση:
Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης
Χαριλάου Τρικούπη 24
10679 Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες : τηλ 210 3626445

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

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

