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Ηµερίδα "Ηµέρα Ασφαλούς
∆ιαδικτύου 2008"
Με µεγάλη λαµπρότητα και
µε πανευρωπαϊκή πρωτιά για
την Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου
2008 ο πέµπτος εορτασµός
της Ηµέρας Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, ο οποίος ξεπέρασε
κάθε προηγούµενο ρεκόρ, µε
τη συµµετοχή 55 χωρών,
από τη Νέα Ζηλανδία και την
Κόστα Ρίκα µέχρι την Ταϊβάν
και τη Γροιλανδία. Ο φετινός
εορτασµός έλαβε χώρα στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, όπου ο
Ελληνικός Κόµβος Ασφαλούς
∆ιαδικτύου
(www.saferinternet.gr) διορ-

Ο κύριος Μανώλης Σφακιανάκης, Προϊστάµενος της
∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, επίσηµος οµιλητής της εκδήλωσης
γάνωσε ειδική εκδήλωση σε
στενή συνεργασία µε το Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ
(www.e-yliko.gr). Στο πλαίσιο της ηµερίδας βραβεύθηκαν και οι εθνικοί νικητές του
διαγωνισµού «ΕΣΥ καθορίζεις
τη ζωή σου στους εικονικούς
κόσµους», ενώ τον Ελληνικό
Κόµβο τίµησαν µε την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες από την Πολιτεία και τον ιδιωτικό τοµέα.
Ο κύριος Μανώλης Σφακια-

νάκης, Προϊστάµενος της
∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, επίσηµος οµιλητής της
εκδήλωσης, τόνισε ότι «η
ΕΛ.ΑΣ. και το Τµήµα ∆ίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος
λέει ΝΑΙ στο ∆ιαδίκτυο και
ΝΑΙ στις νέες τεχνολογίες. Το
Τµήµα µας δηµιουργήθηκε
πρώτα από όλα για να είναι
κοντά στους νέους ανθρώπους και την οικογένεια όταν
µας χρειαστούνε σε οποιαδήποτε στιγµή της πλοήγησής
τους στο ∆ιαδίκτυο, 24 ώρες
της ηµέρας, 7 ηµέρες της
εβδοµάδας. Την ασφάλεια
µέσα στο ∆ιαδίκτυο µπορούµε να την πετύχουµε µέσα
από τις συνεχείς διαδικτυακές περιπολίες που γίνονται
από εξειδικευµένους αστυνοµικούς της υπηρεσίας µας,
αλλά και από τη συνεχή πληροφόρηση που έρχεται από
απλούς χρήστες του
Ίντερνετ, οι οποίοι µας ενηµερώνουν τηλεφωνικά και
µέσω e-mail όταν αντιληφθούν οτιδήποτε ποινικώς
κολάσιµο».
Ο θεµατικός άξονας του φετινού εορτασµού «ΕΣΥ καθορίζεις τη ζωή σου στους εικονικούς κόσµους»
ενέπνευσε πλειάδα µαθητών
και εκπαιδευτικών σε όλη την
Ευρώπη µέσα από τον Πα-

Στιγµιότυπα από τη βράβευση των Εθνικών Νικητών

νευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό που
διοργάνωσε το ∆ίκτυο Εθνικών Κόµβων Insafe, να ερ-

γαστούν οµαδικά και να δηµιουργήσουν θαυµαστά έργα.
Στα έργα αυτά οι µαθητές
παρουσίασαν την πληθώρα
των επιλογών που διανοίγονται στους εικονικούς κόσµους και τους τρόπους µε
τους οποίους µπορούν να
σερφάρουν µε ασφάλεια.
Στην Ελλάδα, υπεβλήθησαν
συνολικά 98 συµµετοχές
στον Ελληνικό Κόµβο, και
σήµερα βραβεύτηκαν οι τρεις
πρώτοι Εθνικοί νικητές από
τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες του διαγωνισµού. Οι ίδιοι
εθνικοί νικητές κατέλαβαν
και τις πρώτες θέσεις στις
αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες στον Πανευρωπαϊκό
διαγωνισµό, ανάµεσα σε 655
έργα που ψηφίστηκαν ηλεκτρονικά (48.000 ψήφοι). Ο
κύριος Βασίλης Ασηµακόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών δήλωσε: «Ο
διαγωνισµός «ΕΣΥ καθορίζεις
τη ζωή σου στους εικονικούς
κόσµους» τέθηκε από την
πρώτη στιγµή υπό την αιγίδα
της Οµάδας ∆ράσης για την
Ψηφιακή Ασφάλεια (DART)
και κατάφερε µέσα από τα
έργα των παιδιών να µεταδώσει αισιόδοξα και δυνατά
µηνύµατα για την ασφαλή
χρήση του ∆ιαδικτύου».
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Ηµερίδα για το περιεχόµενο και τις προοπτικές της
Εκπαιδευτικής Πύλης σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ηλείας
Η ∆.Ε.Π. σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ηλείας,
το 4ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Ηλείας
και το ∆ηµ. Σχολείο Καράτουλας Ηλείας διοργάνωσαν ηµερίδα , για το περιεχόµενο και
τις προοπτικές της Εκπαιδευτικής Πύλης, τη ∆ευτέρα 4 Φε-

βρουαρίου 2008, στο
Πνευµατικό Κέντρο του Λάτσειου ∆ηµοτικού Μεγάρου, Κεντρική Πλατεία, Πύργος Ηλείας. Το Πρόγραµµα της Ηµερίδας και οι παρουασιάσεις των
εισηγητών υπάρχουν διαθέσιµα
στο www.e-yliko.gr/htmls/
ekdhloseis_old.aspx

«Οι ΤΠΕ στην Ξενόγλωσση Τάξη: από την
Πληροφορία στην Επικοινωνία», σε συνεργασία µε:
•

Σύνδεσµο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (A.P.F.), 20 Φεβρουαρίου 2008

•

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε, 12 Μαρτίου 2008

•

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.∆.Ε.), 20 Μαρτίου
Στο πλαίσιο των συναντήσεων
µε τις Επιστηµονικές Ενώσεις
των Καθηγητών, η ∆ΕΠ συνδιοργάνωσε, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 και Τετάρτη 12
Μαρτίου 2008 σε συνεργασία µε

το Σύνδεσµο Καθηγητών
Γαλλικής Γλώσσας
Π.Ε. (A.P.F.), και
την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής Γλώσ-

σας Π. αντίστοιχα, δύο ηµερί-

δες µε θέµα «Οι ΤΠΕ στην Ξενόγλωσση Τάξη: από
την Πληροφορία στην Επικοινωνία» και
τέλος µε την Πανελλήνια
Ένωση Καθηγητών Αγγλικής
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης
(Π.Ε.Κ.Α.∆.Ε.) ηµερίδα µε θέµα “Integrating Information
and Communication Technologies (ICT) in the EFL class-

room” την Πέµπτη 20 Μαρτίου 2008
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Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισµός δηµιουργίας ιστολογίων (blogs) µε
τίτλο «Ξεµπλόγκαρε»
Τα Υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, στο
πλαίσιο της «Ψηφιακής
Ελλάδας», µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδιοργανώνουν πρωτότυπο
Πανελλήνιο Μαθητικό
διαγωνισµό δηµιουργίας
Ιστολογίων (blogs), µε
τίτλο «Ξεµπλόγκαρε». Ο
διαγωνισµός
«Ξεµπλόγκαρε» απευθύνεται σε µαθητές δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα, που φοιτούν σε σχολεία αναγνωρισµένα από

το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
έχει στόχο να
εµπνεύσει
τους µαθητές
να σκεφθούν,
να φανταστούν, να περιγράψουν, να
µοιραστούν ιδέες και να
παρουσιάσουν το δικό
τους
«κόσµο» µέσα από το
διαδίκτυο. Οι µαθητές
καλούνται, µόνοι ή σε
οµάδες συµµαθητών από
το ίδιο σχολείο, να δηµι-

Η υποβολή
των
συµµετοχών
στο
διαγωνισµό
ξεκίνησε
στις
11.02.08 και
τελειώνει
στις
16.05.08

ουργήσουν ένα µοναδικό προσωπικό ιστολόγιο (blog) µε πρωτοποριακό και συνάµα
εκπαιδευτικό περιεχόµενο, διαγωνιζόµενοι
για σηµαντικά έπαθλα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να
επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά
(e-yliko@ypepth.gr, τηλ.: 2103442551), ή
να ενηµερωθείτε από την πλήρως
ενηµερωµένη και αναλυτική ιστοσελίδα του
διαγωνισµού «Ξεµπλόγκαρε» στη διεύθυνση http://www.kseblogare.gr.

Επισκεφθείτε τον Εκπαιδευτικό Ιστό, την πλατφόρµα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του e-yliko.gr
Επισκεφθείτε τον
Εκπαιδευτικό Ιστό,
(http://istos.sch.gr) την
πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
του e-yliko.gr.
Eυελπιστώντας να
αποτελέσει εργαλείο στην εξ αποστάσεως επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο Εκπαιδευτικός
Ιστός έρχεται να συµπληρώσει τις υπηρεσίες
του e-yliko.gr λειτουργώντας αξιόπιστα και απρόσκοπτα, για να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες

της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στην πρώτη περίοδο διαµόρφωσης,
µπορείτε να εγγραφείτε στα µαθήµατα –
τµήµατα
τα
οποία
σχετίζονται µε
τις
Βασικές
∆εξιότητες στις
ΤΠΕ, όπου θα βρείτε µαθησιακό υλικό για τις ενότητες Windows, Word,
Excel, Internet και
PowerPoint. Σας ευχό-

µαστε καλή πλοήγηση
και αναµένουµε τη
γνώµη και τα σχόλιά
σας ηλεκτρονικά…

Επισκεφθείτε τον
Εκπαιδευτικό Ιστό,
(http://istos.sch.gr)

Η οµάδα της Εκπαιδευτικής Πύλης 2007- 08
Λούβρης Αριστείδης, Πληροφορικής
Προϊστάµενος Γραφείου
Γρουσουζάκου Ευφροσύνη, Πληροφορικής
∆ηµοπούλου Ιωάννα, Μαθηµατικός
Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης
(∆.Ε.Π.)

Μάκρα Εριέττα, Βρεφονηπιοκόµος

Α. Παπανδρέου 37
Αθήνα, 15180

Σπυρόπουλος Χαράλαµπος, Πληροφορικής

Τηλέφωνο:
(210) 34.42.054

Τσάκαλης ∆ηµήτρης, Πληροφορικής

Φαξ:
(210) 34.42.056

Ρόµπολας Στάικος, Αγγλικής

Στούµπη Αλεξάνδρα, Φιλόλογος

Φρέντζου Μαρία, Αγγλικής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Χαµοσφακίδη Πολυτίµη, Φιλόλογος

Εξωτερικοί συνεργάτες
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
mail@e-yliko.gr

Καλύβα Εριφύλη, Νηπιαγωγός
Κοµνηνού Ιωάννα, Θεολόγος
Νιάρρου Βασιλική, Πληροφορικής
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μαθηµατικός, Πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης,
Πασπαράκη Μαρία, Γαλλικής

