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•

Ακολουθεί απόσπασµα από το
αφιέρωµα στη ∆ικτυακή
Εκπαιδευτική Πύλη (∆.Ε.Π.)στο
technoλογείν.pathfinder.gr
(20/11/2007 - )

•

Η δηµιουργία κρίσιµης µάζας
χρηστών και η διεύρυνση του
περιεχοµένου της, µε την
αξιοποίηση εµπειριών και
συνεργασιών, δίνει πλέον στη
∆.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας
τη δυνατότητα να καλύψει
πληρέστερα τις ανάγκες
δασκάλων και καθηγητών για
προηγµένες υπηρεσίες
ανάπτυξης και διαχείρισης
ψηφιακού υλικού, για
συνεργατικές δράσεις και εξ
αποστάσεως ασύγχρονη
εκπαίδευση, για διάχυση
εκπαιδευτικού υλικού και για
επαγγελµατική ενηµέρωση.

Αυτό, τουλάχιστον, µαρτυρά η µόνιµα
πλέον ανοδική πορεία του αριθµού
των επισκεπτών-χρηστών της, τους
τελευταίους µήνες, γεµίζοντας µε
αισιοδοξία τα στελέχη του Γραφείου
∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του
ΥπΕΠΘ, που σχεδιάζουν πλέον πολλά
και ενδιαφέροντα για το µέλλον.
Με σύνθηµα «Παράθυρο στην
εκπαίδευση», η ∆.Ε.Π. του
Υπ.Ε.Π.Θ. e-yliko φιλοδοξεί να γίνει
ο καλύτερος σύµµαχος των
δασκάλων και των καθηγητών στην
κάλυψη των καθηµερινών αναγκών
τους, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, αλλά και της
ενηµέρωσης σε γενικότερα θέµατα
που τους αφορούν.

Άµεσοι και βασικοί αποδέκτες των
ωφελειών που θα προκύψουν, πάνω
απ' όλα είναι οι εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι έχουν πλέον πρόσβαση σε
πηγές εκπαιδευτικού υλικού, σε
Οι µεγάλες αλλαγές στην
διευθύνσεις εκπαιδευτικού
καθηµερινότητά µας ποτέ δε γίνονται
από τη µια µέρα στην άλλη. Ανάλογα µε ενδιαφέροντος, σε ανοικτό διάλογο
για θέµατα παιδαγωγικού
τη φύση τους και το βαθµό που µας
επηρεάζουν, χρειάζονται χρόνο για να περιεχοµένου, σε επαγγελµατική
ενηµέρωση, αλλά και στα οφέλη της
ετοιµαστούν, να εφαρµοστούν, να
ασύγχρονης εξ αποστάσεως
ωριµάσουν, να πείσουν τον κόσµο
επιµόρφωσης.
έµπρακτα για την αξία τους και να
καθιερωθούν στη συνείδησή του ως
…
χρήσιµο και αξιοποιήσιµο «εργαλείο»,
πριν ακολουθήσουν ως πράξη, πλέον- Βέβαια, κανείς δεν µπορεί να
ισχυριστεί ότι όλα είναι πια ρόδινα
αντίστροφη πορεία, ξεπεραστούν από
τις εξελίξεις και κάποια στιγµή δώσουν για τη ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη ο
τη θέση τους στη διάδοχο -και συνήθως αγώνας συνεχίζεται, όµως οι οιωνοί
είναι πολύ καλύτεροι...
καλύτερη- κατάσταση.
Η ∆.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας
βρίσκεται ακόµα σ' ένα από τα πρώτα
στάδια: έχει αρχίσει να πείθει το
«κοινό» της (δηλαδή, τους
εκπαιδευτικούς λειτουργούς της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης) για την αξία της και
καθιερώνεται όλο και περισσότερο στη
συνείδησή τους σαν ένα καλό και
χρήσιµο «εργαλείο».

Μετά το δύσκολο ξεκίνηµα,
τουλάχιστον τώρα είναι σίγουρο ότι
υπάρχει ελπίδα…

Γιάννης Ριζόπουλος - ∆ηµοσιογράφος
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Νέα της Εκπαιδευτικής πύλης
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

ΛΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ
οι ακόλουθοι

Η ∆.Ε.Π., συνεχίζοντας και τη φετινή

Στο πλαίσιο µελέτης αναδιοργάνωσης

σχολική

της

σχολικοί
διαγωνισµοί: 20ος
Ευρωπαϊκός
∆ιαγωνισµός για

ευρύτερου

Νέους Επιστήµονες
έτους 2008,
Συµµετοχή έως:
10 ∆εκ. 2007

τεσσάρων ενηµερωτικών συναντήσεων ,

προσδιορισµό

µε θέµα την επαφή µε το Βυζαντινό

κοινότητας των εκπαιδευτικών σχετικά

Πολιτισµό.

µε το περιεχόµενο, τη µορφή και τις

1 Συνάντηση: Τετάρτη 28 Νοεµβρίου

τεχνολογίες

∆ιαγωνισµός Safer
Internet Day 2008,
Συµµετοχή έως:

15:00 – 17:00, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

οπτικοακουστικού υλικού.

15 ∆εκ. 2007

χρονιά

τις

εκδηλώσεις

ενδιαφέροντος

εκπαιδευτικούς,

για

έχει προγραµµατίσει,

∆ιεύθυνσης

της

Εκπαιδευτικής

Ραδιοτηλεόρασης µε στόχο την παροχή
σύγχρονων

υπηρεσιών,

και

µε

την

σε συνεργασία µε το Βυζαντινό και

έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

Χριστιανικό

διεξάγεται

Μουσείο,

τη

διεξαγωγή

Ηµεροµηνίες:

η

η οποία θα εστιάσει στη διδασκαλία
διαφορετικών πτυχών της Βυζαντινής
Ιστορίας και του Βυζαντινού Πολιτισµού
µε

την

αξιοποίηση

των

νέων

τεχνολογιών και των εκθεµάτων του
µουσείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ > 15.00 – 16.00
Επιµορφωτική

ξενάγηση

από

τους

έρευνα

µε

των

διάθεσης

σκοπό

τον

αναγκών

της

εκπαιδευτικού

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του
Υπ.Ε.Π.Θ. στην προσπάθειά της για
άµεση και ουσιαστική επικοινωνία µε
τους

εκπαιδευτικούς

ολόκληρης

της

χώρας σας καλεί, µέσω της ∆ικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης, να συµµετάσχετε
στην έρευνα, γνωρίζοντας ότι η άποψή

υπευθύνους του Β.Χ.Μ..

σας θα συµβάλει αποφασιστικά στην
16.00 – 16.10 H Εκπαιδευτική Πύλη του
Υπ.Ε.Π.Θ:

Περιεχόµενο

και

προοπτικές.

Ειδική αναφορά στο εκπαιδευτικό υλικό για
την Ιστορία και τα Θρησκευτικά

της

εν

λόγω

µελέτης.
Αν επιθυµείτε να συµµετάσχετε στην

16.10 – 16.35 Η διδασκαλία της Βυζαντινής
µε

υλοποίηση

M.Phil.,

Υπ. ∆ρ. Ι. Κοµνηνού.

Ιστορίας

επιτυχή

τη

χρήση

Τεχνολογιών:Παρουσίαση

Νέων

εκπαιδευτικού

έρευνα παρακαλούµε όπως δείτε το
σχετικό

ερωτηµατολόγιο

στην

ιστοσελίδα

λογισµικού για τη Βυζαντινή Ιστορία. ∆ρ. Σ.

http://e-yliko.sch.gr/htmls/questionary.aspx

Γελαδάκη, ιστορικός Κέντρου Εκπαιδευτικής

µέχρι τις 29/11/07, το οποίο µπορεί

Έρευνας και

εύκολα να συµπληρωθεί ηλεκτρονικά σε

∆ρ.

Γ.

∆άλκος,

Σχολικός

Σύµβουλος, φιλόλογος
16.35 – 17.00 Η διδασκαλία της χριστιανικής
τέχνης µε τη βοήθεια Η/Υ. κ. ∆. Μαρούδης,
Θεολόγος 68ου Γυµνασίου Αθηνών.

χρόνο 20-25 λεπτών.
Ευχαριστούµε θερµά για το χρόνο σας!

Νέοι µαθητές

Ενηµερωτικό δελτίο e-yliko

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

Νέα της πύλης
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∆ιαγωνισµός Safer Internet Day 2008

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

Στο πλαίσιο του εορτασµού για την Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς
∆ιαδικτύου, που θα λάβει χώρα για πέµπτη συνεχή χρονιά στις 12
Φεβρουαρίου του 2008, ο Ελληνικός Κόµβος «Safer Internet» καλεί
παιδιά και νέους να εκφράσουν δηµιουργικά τις ιδέες και απόψεις τους
µέσα από ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισµό.
Η Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου αποτελεί ευκαιρία να προβληµατιστούµε για
τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να προστατεύσουµε τα παιδιά και
τους νέους από παράνοµο και επιβλαβές υλικό που βρίσκεται στο
∆ιαδίκτυο, αλλά και να κάνουµε απολογισµό των πεπραγµένων για να
πετύχουµε τον παραπάνω στόχο. Η Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς
∆ιαδικτύου οργανώνεται από το Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εθνικών Κόµβων
Insafe και τελεί υπό την αιγίδα της επιτρόπου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας και τα ΜΜΕ.
Με αφορµή την περυσινή επιτυχία δύο ελληνικών σχολείων τα οποία
έλαβαν ισάριθµα βραβεία (από τα τέσσερα συνολικά) στο ∆ιαγωνισµό Safer
Internet Day 2007, ελπίζουµε να έχουµε και εφέτος ανάλογες βραβεύσεις.
Περισσότερα:
http://www.e-yliko.gr/htmls/safety/siday2008.aspx#safer2008

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

