
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ    

ΤΕΥΧΟΣΤΕΥΧΟΣΤΕΥΧΟΣΤΕΥΧΟΣ     6666     ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2002002002008888    

π ε ρ ι ε χ ό µ ε νπ ε ρ ι ε χ ό µ ε νπ ε ρ ι ε χ ό µ ε νπ ε ρ ι ε χ ό µ ε ν αααα     

 σ ύ ν τ α ξσ ύ ν τ α ξσ ύ ν τ α ξσ ύ ν τ α ξ ηηηη     
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥ    

02020202        
Τρέχουσες Τρέχουσες Τρέχουσες Τρέχουσες 
∆ράσεις για τη ∆ράσεις για τη ∆ράσεις για τη ∆ράσεις για τη 
∆ιδακτική της∆ιδακτική της∆ιδακτική της∆ιδακτική της    
ΠληροφορικήςΠληροφορικήςΠληροφορικήςΠληροφορικής    

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής που στελεχώνουν το  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν.Εύβοιας:Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής που στελεχώνουν το  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν.Εύβοιας:Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής που στελεχώνουν το  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν.Εύβοιας:Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής που στελεχώνουν το  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν.Εύβοιας:    

Αράπογλου Αριστείδης, Αράπογλου Αριστείδης, Αράπογλου Αριστείδης, Αράπογλου Αριστείδης, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ν.Εύβοιας    

Πάνος Θοδωρής, Πάνος Θοδωρής, Πάνος Θοδωρής, Πάνος Θοδωρής, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ 1ου Γραφείου ∆/θµιας Εκπ/σης Ν.Εύβοιας    

Σταθόπουλος Πέτρος, Σταθόπουλος Πέτρος, Σταθόπουλος Πέτρος, Σταθόπουλος Πέτρος, Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν.Εύβοιας    

    
Τακτικοί ΣυνεργάτεςΤακτικοί ΣυνεργάτεςΤακτικοί ΣυνεργάτεςΤακτικοί Συνεργάτες    

Λάζαρης Στέλιος, Λάζαρης Στέλιος, Λάζαρης Στέλιος, Λάζαρης Στέλιος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, αποσπασµένος στο τµήµα V.B.I. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Οικονοµάκος Ηλίας, Οικονοµάκος Ηλίας, Οικονοµάκος Ηλίας, Οικονοµάκος Ηλίας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής του Γυµνασίου Κανήθου    

    

 Στο παρόν τεύχος αρθρογραφούν Στο παρόν τεύχος αρθρογραφούν Στο παρόν τεύχος αρθρογραφούν Στο παρόν τεύχος αρθρογραφούν    

 Ηλιοπούλου Ηλιάνα,  Ηλιοπούλου Ηλιάνα,  Ηλιοπούλου Ηλιάνα,  Ηλιοπούλου Ηλιάνα, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής του 5ου Γυµνασίου Χαλκίδας    

ΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΑΑΑΑ    

ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ     

02020202        Τρέχουσες  ∆ράσεις για τη ∆ιδα-Τρέχουσες  ∆ράσεις για τη ∆ιδα-Τρέχουσες  ∆ράσεις για τη ∆ιδα-Τρέχουσες  ∆ράσεις για τη ∆ιδα-
κτική της Πληροφορικής στη ∆ευ-κτική της Πληροφορικής στη ∆ευ-κτική της Πληροφορικής στη ∆ευ-κτική της Πληροφορικής στη ∆ευ-
τεροβάθµια  Εκπαίδευσητεροβάθµια  Εκπαίδευσητεροβάθµια  Εκπαίδευσητεροβάθµια  Εκπαίδευση    

    

ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣ         

04 04 04 04     Live Live Live Live ---- CD  CD  CD  CD ————    Λειτουργικά Συστήµα-Λειτουργικά Συστήµα-Λειτουργικά Συστήµα-Λειτουργικά Συστήµα-
τα, Προγράµµατα και Εργαλεία που τα, Προγράµµατα και Εργαλεία που τα, Προγράµµατα και Εργαλεία που τα, Προγράµµατα και Εργαλεία που 
δεν απαιτούν εγκατάστασηδεν απαιτούν εγκατάστασηδεν απαιτούν εγκατάστασηδεν απαιτούν εγκατάσταση    

    

ΕΚΠΑ Ι∆ΕΥΤ ΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑΕΚΠΑ Ι∆ΕΥΤ ΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑΕΚΠΑ Ι∆ΕΥΤ ΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑΕΚΠΑ Ι∆ΕΥΤ ΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ     

06060606    ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση ————    
Πρακτικές στη Σύγχρονη Ελλη-Πρακτικές στη Σύγχρονη Ελλη-Πρακτικές στη Σύγχρονη Ελλη-Πρακτικές στη Σύγχρονη Ελλη-
νική Πραγµατικότητα νική Πραγµατικότητα νική Πραγµατικότητα νική Πραγµατικότητα     

    Μέρος Α’Μέρος Α’Μέρος Α’Μέρος Α’    

ΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ     

07070707        Το υπέρτατο Το υπέρτατο Το υπέρτατο Το υπέρτατο CD CD CD CD Εκκίνησης Εκκίνησης Εκκίνησης Εκκίνησης     
     ( ( ( (Ultimate Boot CD)Ultimate Boot CD)Ultimate Boot CD)Ultimate Boot CD)    

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ / Κριεζή 16, 34100 Χαλκίδα / 22210-28782, 60033, 74295/ http://srvhttp://srvhttp://srvhttp://srv----dide.eyv.sch.gr/ keplinet.htmdide.eyv.sch.gr/ keplinet.htmdide.eyv.sch.gr/ keplinet.htmdide.eyv.sch.gr/ keplinet.htm   

Όλα τα τεύχη του ΨΗΦΙΟΥ µπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση: http://tinyurl.com/2pvgnhttp://tinyurl.com/2pvgnhttp://tinyurl.com/2pvgnhttp://tinyurl.com/2pvgnaaaa         



Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση 120 120 120 120 επιµορφωτών στη ∆ιδακτική της Πληρο-επιµορφωτών στη ∆ιδακτική της Πληρο-επιµορφωτών στη ∆ιδακτική της Πληρο-επιµορφωτών στη ∆ιδακτική της Πληρο-

φορικής φορικής φορικής φορικής ———— Πάτρα  Πάτρα  Πάτρα  Πάτρα 26/326/326/326/3————4/54/54/54/5    2008.2008.2008.2008.    

 

Ολοκληρώθηκε η επιµόρφωση των 120 επιµορφωτών στη 

∆ιδακτική της Πληροφορικής στα πλαίσια της επιµόρφω-

σης των 3200 εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Η φιλοξενία 

στη Πάτρα άριστη, η προσπάθεια οργάνωσης µέσα σε τό-

σο σύντοµο χρονικό διάστηµα µεγάλη,  αλλά η συνολική 

διάρκεια µικρή (50 ώρες) για εµβάθυνση σε ένα  γνωστικό 

αντικείµενο όπως αυτό της ∆ιδακτικής της Πληροφορι-

κής. Αλλά ο χρόνος ποτέ δεν είναι αρκετός. Πάντως παρά 

τα όποια αρχικά προβλήµατα, οι επιµορφούµενοι συµµε-

τείχαν ενεργά τόσο στα εργαστήρια όσο και στη θεωρία.     

 

∆ιδακτικός σχεδιασµός, θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής 

Πληροφορικής, εκπαιδευτικά προγραµµατιστικά περιβάλ-

λοντα, παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 ήταν 

µερικοί από τους βασικούς άξονες που αναπτύχθηκαν. 

Στις εργαστηριακές ασκήσεις την τιµητική τους είχαν η 

χρήση ∆ιαδικτυακών εργαλείων στη διδακτική πρακτική 

όπως: δηµιουργία οµάδες συζητήσεων (forums),  

ιστολόγια (blogs) (httphttphttphttp :/ /:/ /: / /: / /pl i roforismoipl i roforismoipl i roforismoipl i roforismoi ....blogspotblogspotblogspotblogspot ....cocococommmm),  

χρήση webquest εργαλείων 

(http:/ /webquest.org/indexhttp:/ /webquest.org/indexhttp:/ /webquest.org/indexhttp:/ /webquest.org/index---- resources.phresources.phresources.phresources.phpppp)  ως 

πλαίσιο δόµησης διδακτικού σχεδιασµού και οριοθέτησης 

µαθητικών δραστηριοτήτων. Για την οργάνωση του διδα-

κτικού υλικού και την αλληλεπίδραση  όλων των συµµετε-

χόντων (εκπαιδευτών-εκπαιδευόµενων) χρησιµοποιήθηκε 

η ΕΛΛΑΚ πλατφόρµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Moodle.  

 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη δόµηση εικονικών αναπαρα-

στάσεων των µαθητών µε χάρτες εννοιών. Ως εργαλείο 

κατασκευής χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο cmaptools  

(ht tp:/ /cmap.ihmc.ushttp:/ /cmap.ihmc.ushttp:/ /cmap.ihmc.ushttp:/ /cmap.ihmc.us ////). Ο χάρτης εννοιών ως σχηµατική 

αναπαράσταση ουσιαστικών συνδέσεων µεταξύ εννοιών µε 

τη µορφή προτάσεων βοηθάει στη δόµηση και συστηµατο-

ποίηση των εννοιών. Ως γραφικό εργαλείο έχει συνοπτικό 

χαρακτήρα και συγκεκριµενοποιεί το αφηρηµένο δίνοντας 

διάσταση και προοπτική στο χώρο. Χρησιµοποιώντας τον ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο, στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασµέ-

νων δραστηριοτήτων, ο µαθητής δηµιουργεί αναπαραστατι-

κά σχήµατα και µαθαίνει  πώς να µαθαίνει, έχοντας τη δυνα-

τότητα να ανακαλύψει  και να αναµορφώσει γνώσεις που 

δεν έχουν οικοδοµηθεί πλήρως ή έχουν οικοδοµηθεί εσφαλ-

µένα.  

 
Από την άλλη µεριά δε θα µπορούσε από µία επιµόρφωση 

διδακτικής Πληροφορικής να µην έχουν την τιµητική τους 

τα εκπαιδευτικά προγραµµατιστικά περιβάλλοντα. Στις ερ-

γαστηριακές ασκήσεις εντάχθηκαν για το προγραµµατισµό 

στο Γυµνάσιο (και όχι µόνο) η δηµιουργία Μικρόκοσµων µε 

Logo Like περιβάλλοντα (όπως το Microworlds Pro 

 ht tp: // t inyurl .com/5u5zjhttp: // t inyurl .com/5u5zjhttp: // t inyurl .com/5u5zjhttp: // t inyurl .com/5u5zj jjjj ).  

Για τις τάξεις του Λυκείου παρουσιάστηκαν ολοκληρωµένα 

περιβάλλοντα δοµηµένου προγραµµατισµού µε ενσωµατω-

µένα εργαλεία κατασκευής λογικών διαγραµµάτων και εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης 

τους (Αλγοριθµική  

ht tp: //www.ecedu.upatras.gr/algori thmicshttp://www.ecedu.upatras.gr/algori thmicshttp://www.ecedu.upatras.gr/algori thmicshttp://www.ecedu.upatras.gr/algori thmics ////) .  

Για τα ΕΠΑΛ παρουσιάστηκαν διδακτικές προσεγγίσεις για 

τα µαθήµατα των πολυµέσων και τις βάσεις δεδοµένων. 

 

4o 4o 4o 4o Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιδακτικής της Πληροφορικής Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιδακτικής της Πληροφορικής Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιδακτικής της Πληροφορικής Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιδακτικής της Πληροφορικής     

Το τριήµερο 28-30 Μαρτίου η επιµόρφωση συνδυάστηκε µε 

το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιδακτικής Πληροφορικής  

Τρέχουσες ∆ράσεις για τη ∆ι-Τρέχουσες ∆ράσεις για τη ∆ι-Τρέχουσες ∆ράσεις για τη ∆ι-Τρέχουσες ∆ράσεις για τη ∆ι-
δακτική της Πληροφορικής στη δακτική της Πληροφορικής στη δακτική της Πληροφορικής στη δακτική της Πληροφορικής στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση  ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση  ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση  ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση      

Γράφει  ο Αριστείδης ΑράπογλουΓράφει  ο Αριστείδης ΑράπογλουΓράφει  ο Αριστείδης ΑράπογλουΓράφει  ο Αριστείδης Αράπογλου    

02    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

Η “Άνοιξη της επιµόρφωσης”: κυριολεξία ή µεταφορά; Αυτό  θα αποδειχθεί σε βάθος χρόνου. Και µέσα σε αυτό τον καταιγι-

σµό επιµορφώσεων ξεκινάνε στις 20 Μαΐου οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, οι δοκιµαστικές εκποµπές VBI, το Βαθµολογικό Κέ-

ντρο, τα Μηχανογραφικά ∆ελτία και πάει λέγοντας.  

Λίγες µέρες πριν ξεκινήσει η εβδοµάδα των Παθών η συντακτική οµάδα του ΨΗΦΙΟΥ  εύχεται Καλή Ανάσταση σε όλους.  

    
Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς  Α ρ ά π ο γ λ ο υΑ ρ ι σ τ ε ί δ η ς  Α ρ ά π ο γ λ ο υΑ ρ ι σ τ ε ί δ η ς  Α ρ ά π ο γ λ ο υΑ ρ ι σ τ ε ί δ η ς  Α ρ ά π ο γ λ ο υ     

Κ Α ΛΟ  Π Α Σ ΧΑ . . .Κ Α ΛΟ  Π Α Σ ΧΑ . . .Κ Α ΛΟ  Π Α Σ ΧΑ . . .Κ Α ΛΟ  Π Α Σ ΧΑ . . .     



03    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

(ht tp:/ /www.ecedu.upatras.gr/didinfohttp:/ /www.ecedu.upatras.gr/didinfohttp:/ /www.ecedu.upatras.gr/didinfohttp:/ /www.ecedu.upatras.gr/didinfo ////). Εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσες οι κεντρικές οµιλίες τόσο του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ∆.Σπινέλλη για το  Ανοικτό Λογισµικό στην Εκ-

παίδευση (http:/ / t inyurl .com/4eafghttp:/ / t inyurl .com/4eafghttp:/ / t inyurl .com/4eafghttp:/ / t inyurl .com/4eafg5555) όσο και του ∆ρ. 

Μιχάλη Μπλέτσα για το OLPC (του έργου «Ένας Φορητός  

Υπολογιστής σε κάθε Παιδί — One Laptop Per Child»), που 

µε πάθος µετέδωσε στο ακροατήριο την προσπάθεια της 

οµάδας του ΜΙΤ για την επιτυχία αυτού του οράµατος του 

Ν.Νεγρεπόντε.  

Η ανάπτυξη του ΟLPC ως εκπαιδευτικού εργαλείου στα 

χέρια των παιδιών, βασίζεται στις θεωρίες µάθησης περί 

δόµησης της γνώσης από τον πρωτεργάτη του Μedia Lab, 

Seymour Papert. Οι µαθητές έχοντας πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες, διερευνούν, φιλτράρουν και επεξεργάζονται 

τα ερεθίσµατα που δέχονται από το έξω κόσµο ώστε να 

δοµήσουν την αντίληψη τους για τον κόσµο επεκτείνοντας 

ή τροποποιώντας τις πρότερες γνώσεις τους... Όπως ιδιαί-

τερα τόνισε στην οµιλία του ο κ. Μπλέτσας το ΟLPC στα 

χέρια των παιδιών είναι ένα πολύτιµο εργαλείο έκφρασης 

και δηµιουργίας παρόµοιο µε το µολύβι και το χαρτί στα 

χέρια των µαθητών στις αρχές του περασµένου αιώνα.   

Βέβαια το OLPC είναι κάτι περισσότερο, είναι µία πολυµη-

χανή που µπορεί να µετατραπεί σε ηλεκτρονικό βιβλίο, σε 

τηλεόραση, σε µέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής κουλ-

τούρας. Η αξιοποίηση του απαιτεί την προσεκτική ανάπτυ-

ξη κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου συ-

νυφασµένο µε την κουλτούρα και τις πολιτιστικές νόρµες 

του κάθε λαού. 

 
Το ΟLPC αποτέλεσε και βασικό σηµείο συζήτησης το µε-

σηµέρι του Σαββάτου 29 Μαρτίου 

 (ht tp:/ /olpc.cti .gr/ht tp:/ /olpc.cti .gr/ht tp:/ /olpc.cti .gr/ht tp:/ /olpc.cti .gr/

doc.phdoc.phdoc.phdoc.phpppp). Στις υπόλοιπες 

συνεδρίες παρουσιάστηκαν 

ερευνητικές µελέτες, εκ-

παιδευτικά συνεργατικά 

περιβάλλοντα και πρακτικές 

διδακτικές προτάσεις για 

τη διδακτική του δοµηµέ-

νου και αντικειµενοστρα-

φούς προγραµµατισµού 

ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συνεδρία για τη 

ροµποτική και το προγραµµατισµό µε αρκετές εργασίες 

στα LegoMindStorms,  

 

Οι δέκα µέρες πέρασαν γρήγορα και τώρα οι οµάδες συζή-

τησης όλων των συµµετεχόντων έχουν πάρει φωτιά, εκ-

φράζοντας την άποψη τους για τη θέση της Πληροφορι-

κής στην εκπαίδευση ως αυτόνοµο αντικείµενο, τις αγωνί-

ες και τα προβλήµατα του εκπαιδευτικού Πληροφορικής ή  

προβληµατισµούς περί διδακτικής. Η κοινότητα µάθησης 

αλληλεπιδρά και ανταλλάσσει απόψεις, προβληµατισµούς, 

γνώσεις. Ίσως αυτό να είναι το πιο σηµαντικό από τέτοιες 

επιµορφώσεις. Η δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης χωρίς 

στεγανά. Ευχόµαστε γρήγορα η κοινότητα  να συµπεριλά-

βει όλους τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής πέρα από 

τους 120 ή τους 3200. Τα συνεργατικά εργαλεία του ∆ια-

δικτύου είναι µία πρόταση σε συνδυασµό µε την ελεύθερη 

πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών πληροφορικής στο δι-

δακτικό υλικό.  

Μπορείτε να βρείτε τις εγκεκριµένες εισηγήσεις του συνε-

δρίου στη διεύθυνση: 

http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/eisigiseis.htmhttp://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/eisigiseis.htmhttp://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/eisigiseis.htmhttp://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/eisigiseis.htm    



Με τον όρο Live - CD εννοούµε 

το Λειτουργικό Σύστηµα (Λ.Σ.) 

για ένα υπολογιστή το οποίο 

είναι εκτελέσιµο κατά την εκκί-

νηση (boot) του υπολογιστή, 

χωρίς να υπάρχει η ανάγκη ε-

γκατάστασής του στο σκληρό 

του δίσκο. Ανάλογα µε το απο-

θηκευτικό µέσο (CD, DVD, 

USB flash drive) στο οποίο και 

είναι αποθηκευµένο τα διαχωρίζουµε σε  Live CD, DVD ή 

USB αντίστοιχα. 

Ο όρος  “Live” προκύπτει από το γεγονός ότι σε κάθε µια 

από τέτοιου είδους διανοµές εµπεριέχεται µια πλήρης, 

λειτουργική και εκτελέσιµη έκδοση ενός Λειτουργικού 

Συστήµατος (Linux, Windows κλπ) στο µέσο αποθήκευσης 

µε το οποίο και διανέµονται. Μία τέτοια Live διανοµή σε 

καµιά περίπτωση δεν αλλάζει ή τροποποιεί µε τον οποιο-

δήποτε τρόπο το Λ.Σ. ή φακέλους και αρχεία τα οποία 

είδη υπάρχουν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εκτός 

και αν ο χρήστης επιλέξει κάτι τέτοιο. Συνήθως οι διανο-

µές που έρχονται µε ένα Live - CD περιέχουν και utilities 

για µόνιµη εγκατάσταση στο σκληρό δίσκο καθώς και ερ-

γαλεία διαχωρισµού (partitioning) του σκληρού δίσκου. Σε 

κάθε περίπτωση βέβαια η προκαθορισµένη (default) επιλο-

γή είναι να επιστρέψει το σύστηµά µας στην προγενέστε-

ρή του κατάσταση, χωρίς καµία διαφοροποίηση, µε την 

έξοδο του CD και την επανεκκίνησή του Η/Υ. Η δυνατότη-

τα που έχει ένα Live - CD να εκτελείται χωρίς µόνιµη ε-

γκατάσταση προέρχεται από το γεγονός ότι “τοποθετεί” 

τα απαραίτητα για την εκτέλεσή του αρχεία και φακέλους 

στη µνήµη RAM του υπολογιστή αντί του σκληρού δίσκου. 

Το τίµηµα βέβαια αυτού του µηχανισµού είναι ότι µειώνο-

νται οι πόροι σε µνήµη τους οποίους και µπορεί να διαθέ-

σει το σύστηµά µας για τις διάφορες εφαρµογές και προ-

γράµµατα µε αποτέλεσµα την πιθανή µείωση της απόδο-

σης και απόκρισης του µηχανήµατος. Κάποιες από τις 

νεότερες βέβαια εκδόσεις Live - CD που κυκλοφορούν 

σήµερα µπορούν να εκτελούν ακόµα και γραφικό περιβάλ-

λον µε λιγότερα από 32MB µνήµης για το σκοπό αυτό. 

Παρά το γεγονός ότι µερικά Live - CD έχουν την δυνατό-

τητα να «φορτώνονται»  πλήρως στη µνήµη µε σκοπό την 

απελευθέρωση του οπτικού µέσου για κάποια άλλη λει-

τουργία, σπανίως αυτό είναι η προεπιλογή µια και η φόρ-

τωση από ένα CD είναι κατά πολύ πιο αργή σε σχέση µε 

το σκληρό δίσκο. 

Στις περιπτώσεις εκείνες που παρέχεται η δυνατότητα και 

της µόνιµης εγκατάστασης στο σκληρό δίσκο έχουµε τα 

λεγόµενα Installable Live — CD. 

Η χρησιµότητα ενός Live - CD έχει πολλές παραµέτρους. 

Κάποια από αυτά έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό τη δοκιµαστική 

λειτουργία ενός Λ.Σ. συνηθέστερα κάποιας διανοµής του 

Linux ή κάποιου λειτουργικού ανοικτού κώδικα. Έµπειροι 

χρήστες ενός Λ.Σ. µπορούν να διαπιστώσουν ακόµα εάν και 

σε τι βαθµό η διανοµή (λειτουργικό ή κάποια συγκεκριµένη 

έκδοση αυτού) που τους παρέχεται µε ένα Live - CD είναι 

συµβατή µε το υλικό του υπολογιστή ή συγκεκριµένες περι-

φερειακές συσκευές, ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω εξέλι-

ξή του. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιµα κατά την αποκατά-

σταση συστηµάτων και ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις εκείνες 

κατά τις οποίες υπάρχει κάποια αστοχία στο υλικό του 

σκληρού δίσκου, όπου βέβαια εκτός από λύση ανάγκης απο-

τελούν και εξαιρετικά διαγνωστικά εργαλεία. Μπορούν ακό-

µα να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιµα για τη δοκιµασία και-

νούργιων εκδόσεων κάποιου προγράµµατος, όπως ακόµα 

και για την επαναφορά ενός συστήµατος που έχει 

“καταρρεύσει” σε µια προγενέστερη λειτουργική κατάστα-

ση. Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουµε τη σπουδαία εκ-

παιδευτική χρήση που µπορούν να έχουν και να εκµεταλλευ-

τούµε. Στις περιπτώσεις δε των Σχολικών Εργαστηρίων α-

ποτελούν εξαιρετικά εργαλεία µια και οι µαθητές µπορούν 

να πειραµατιστούν, ακόµα και σε βαθύτερες έννοιες για το 

τι είναι, πως λειτουργεί, και πως παραµετροποιείται µε βάση 

τις ανάγκες του χρήστη κλπ, ένα λειτουργικό σύστηµα και 

οι συσκευές ενός συστήµατος, χωρίς το φόβο κάποιου λά-

θους που θα επέφερε µία σοβαρή δυσλειτουργία. Να επιση-

µάνουµε εδώ ότι πλέον κυκλοφορούν και διανοµές Ελληνι-

κών εκδόσεων. Επιπλέον οι περισσότερες από τις διανοµές 

αυτές (ιδιαιτέρως όσο αφορά το Linux) διανέµονται δωρεάν 

(και ο κώδικας) και αποτελούν την προσπάθεια χρόνων µιας 

παγκόσµιας οµάδας ανθρώπων όπου µπορεί να συµµετάσχει 

ο καθένας και ο αριθµός των µελών συνεχώς αυξάνεται. 

    

Παρακάτω παραθέτουµε µια λίστα από τις δυνατότητες και Παρακάτω παραθέτουµε µια λίστα από τις δυνατότητες και Παρακάτω παραθέτουµε µια λίστα από τις δυνατότητες και Παρακάτω παραθέτουµε µια λίστα από τις δυνατότητες και 

τις εφαρµογές που µπορεί ένα τις εφαρµογές που µπορεί ένα τις εφαρµογές που µπορεί ένα τις εφαρµογές που µπορεί ένα Live Live Live Live ---- CD  CD  CD  CD να µας προσφέρει. να µας προσφέρει. να µας προσφέρει. να µας προσφέρει.     

 

• ∆εν υπάρχει κίνδυνος ιών, αφού τίποτε δεν εγκαθίστα-

ται στον σκληρό δίσκο 

• ∆εν χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις εγκατάστασης 

• ∆εν χρειάζεται ο σκληρός δίσκος ή µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί εναλλακτικά µόνον ως αποθηκευτικός χώρος 

L i v eL i v eL i v eL i v e ----  C D C D C D C D     

Γράφει ο Πέτρος ΣταθόπουλοςΓράφει ο Πέτρος ΣταθόπουλοςΓράφει ο Πέτρος ΣταθόπουλοςΓράφει ο Πέτρος Σταθόπουλος    
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• Ότι και να πάει στραβά, διορθώνεται µε µια επανεκκί-

νηση. 

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  υπάρχει µια Συστοιχία 

(Cluster) 16 Υπολογιστών, οι οποίοι έχουν ως λειτουργικό 

σύστηµα το Cluster Knoppix, το οποίο 'τρέχει' από ένα 

Live-CD χωρίς να είναι εγκατεστηµένο. (Περισσότερες 

πληροφορίες στη διεύθυνση: 

http: //www.in.gr/ tech/grid.asphttp://www.in.gr/ tech/grid.asphttp://www.in.gr/ tech/grid.asphttp://www.in.gr/ tech/grid.asp  ) ) ) )    

 

Κατηγορίες Κατηγορίες Κατηγορίες Κατηγορίες LiveLiveLiveLive----CDCDCDCD 

    

Παραθυρικά/Παραθυρικά/Παραθυρικά/Παραθυρικά/DesktopsDesktopsDesktopsDesktops: Γραφικό περιβάλλον µε συλλογή 

εφαρµογών και προγραµµάτων γραφείου, πλοηγούς διαδι-

κτύου, επεξεργαστές κειµένου και άλλα 

Λειτουργικά Συστήµατα/Λειτουργικά Συστήµατα/Λειτουργικά Συστήµατα/Λειτουργικά Συστήµατα/OS ReplacementOS ReplacementOS ReplacementOS Replacement: Το Live-CD 

µπορεί να εγκατασταθεί στον σκληρό και να λειτουργεί ως 

πλήρες λειτουργικό σύστηµα 

Εκπαιδευτικά/Εκπαιδευτικά/Εκπαιδευτικά/Εκπαιδευτικά/EducationEducationEducationEducation: Συλλογή εκπαιδευτικών εφαρµο-

γών και προγραµµάτων για παιδιά, µαθητές και φοιτητές 

ΑνάγκηςΑνάγκηςΑνάγκηςΑνάγκης----∆ιάσωσης/∆ιάσωσης/∆ιάσωσης/∆ιάσωσης/RescueRescueRescueRescue: Εργαλεία για ανεύρεση δεδο-

µένων, θεραπεία από ιούς και εφαρµογές τεχνικής υπο-

στήριξης 

Συστοιχιών/Συστοιχιών/Συστοιχιών/Συστοιχιών/ClusteringClusteringClusteringClustering: Εργαλεία δηµιουργίας και διαχείρι-

σης συστοιχίας υπολογιστών 

ΑσφάλειαΑσφάλειαΑσφάλειαΑσφάλεια----Προστασία/Προστασία/Προστασία/Προστασία/SecuritySecuritySecuritySecurity: Εργαλεία προστασίας και 

προφύλαξης στο ∆ιαδίκτυο και το ∆ίκτυο 

DvdDvdDvdDvd----Σπιτικός ΚινηµατογράφοςΣπιτικός ΚινηµατογράφοςΣπιτικός ΚινηµατογράφοςΣπιτικός Κινηµατογράφος----Mp3Mp3Mp3Mp3----Μουσική/Μουσική/Μουσική/Μουσική/Home En-Home En-Home En-Home En-

tertainmenttertainmenttertainmenttertainment: Εφαρµογές για Dvd, Πολυµέσα και Mp3 

Παιγνίδια/Παιγνίδια/Παιγνίδια/Παιγνίδια/GamingGamingGamingGaming: Παιγνίδια, διασκέδαση και video games 

Πολυγλωσσικά/Πολυγλωσσικά/Πολυγλωσσικά/Πολυγλωσσικά/NonNonNonNon----EnglishEnglishEnglishEnglish: ∆ιανοµές Live-CD στα Ελλη-

νικά και άλλες γλώσσες, όπως είναι η Knoppel 

Συγκεκριµένης τοποθεσίας/Συγκεκριµένης τοποθεσίας/Συγκεκριµένης τοποθεσίας/Συγκεκριµένης τοποθεσίας/Geographically SpecificGeographically SpecificGeographically SpecificGeographically Specific: ∆ια-

νοµές που κατασκευάστηκαν για χρήστες συγκεκριµένης 

γεωγραφικής τοποθεσίας 

Ιατρικά/Ιατρικά/Ιατρικά/Ιατρικά/MedicalMedicalMedicalMedical: Περιέχουν τα προγράµµατα που χρησιµο-

ποιούνται στα Ιατρεία για καταγραφή ασθενών/

επισκέψεων, µελέτη γραφηµάτων/ακτινογραφιών και άλλα 

Power PCPower PCPower PCPower PC: Εφαρµογές για Apple Macintosh 

∆ιαγνωστικά Εργαλεία/∆ιαγνωστικά Εργαλεία/∆ιαγνωστικά Εργαλεία/∆ιαγνωστικά Εργαλεία/DiagnosticsDiagnosticsDiagnosticsDiagnostics: Εφαρµογές για δοκι-

µές υλικού, για δοκιµές αντοχής και άλλα 

Πύρινα Τείχη/Πύρινα Τείχη/Πύρινα Τείχη/Πύρινα Τείχη/FirewallsFirewallsFirewallsFirewalls: Πλήρεις διανοµές που κατασκευά-

ζουν πύρινο τείχος προστασίας µε το που 'τρέχουν' στον 

υπολογιστή 

Κατασκοπεία/Κατασκοπεία/Κατασκοπεία/Κατασκοπεία/ForensicsForensicsForensicsForensics: ∆ιανοµές µε προγράµµατα ασφά-

λειας, προστασίας, διείσδυσης και φυσικά κατασκοπείας 

Εξυπηρετητές/Εξυπηρετητές/Εξυπηρετητές/Εξυπηρετητές/ServersServersServersServers: ∆ιανοµές µε ποικίλες εφαρµογές 

και είδη εξυπηρετητών 

Όλα τα παραπάνω λειτουργούν χωρίς εγκατάσταση, παρά 

µόνον αν το απαιτήσει ο χρήστης. 

    

    

Καθηµερινές εφαρµογέςΚαθηµερινές εφαρµογέςΚαθηµερινές εφαρµογέςΚαθηµερινές εφαρµογές 

Φανταστείτε µια εταιρεία πολλών σταθµών εργασίας, µε 

άδειους δίσκους και λειτουργία από Live-CD. 

Οι εργασίες του προσωπικού αποθηκεύονται µε ασφάλεια 

σε έναν Εξυπηρετητή Αρχείων/File Server. Ο Εξυπηρετητής 

Αρχείων ελέγχεται για ιούς, προστατεύεται από 'διαρροές' 

κι 'επιθέσεις' και συντηρείται µε µεγαλύτερη ευκολία από τα 

µεµονωµένα µηχανήµατα. Η ευελιξία όµως του µέσου δεν 

σταµατά εδώ: Οι προγραµµατιστές µπορούν πλέον να τοπο-

θετούν τις εφαρµογές τους σε Live-CD,  χωρίς να απαιτεί-

ται εγκατάσταση. Έτσι καταργείται ο φόβος του ότι κάτι 

µπορεί να πάει στραβά σε ένα µηχάνηµα που είναι ενταγµέ-

νο σε ροή παραγωγικής εργασίας. 

Συµπερασµατικά τα Live-CD έχουν ξεπεράσει το αρχικό 

τους, δοκιµαστικό, στάδιο. ∆εν αποτελούν µόνο ένα λει-

τουργικό σύστηµα, αλλά µια πλήρη εργαλειοθήκη για τον 

σύγχρονο επαγγελµατία, για τον γονιό ή τον απλό χρήστη 

 

Στην ενότητα Τεχνικές Συµβουλές του παρόντος τεύχους 

θα βρείτε µία αναλυτική παρουσίαση ενός Live - CD και πιο 

συγκεκριµένα του Ultimate Boot CD. 

 

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε: 

ht tp: //en.wikipedia.org/wiki /LiveCDhttp://en.wikipedia.org/wiki /LiveCDhttp://en.wikipedia.org/wiki /LiveCDhttp://en.wikipedia.org/wiki /LiveCD    

ht tp: //www.frozentech.com/content/l ivecd.phphttp://www.frozentech.com/content/l ivecd.phphttp://www.frozentech.com/content/l ivecd.phphttp://www.frozentech.com/content/l ivecd.php    

ht tp: // t inyurl .com/3yjvxzhttp:// t inyurl .com/3yjvxzhttp:// t inyurl .com/3yjvxzhttp:// t inyurl .com/3yjvxz         

ht tps://help.ubuntu.com/community/LiveCDhttps://help.ubuntu.com/community/LiveCDhttps://help.ubuntu.com/community/LiveCDhttps://help.ubuntu.com/community/LiveCD    

ht tp: //www.l inuxhttp://www.l inuxhttp://www.l inuxhttp://www.l inux---- l ive.org/l ive.org/l ive.org/l ive.org/     

ht tp: //www.l inuxfromscratch.org/l ivecd/http: //www.l inuxfromscratch.org/l ivecd/http: //www.l inuxfromscratch.org/l ivecd/http: //www.l inuxfromscratch.org/l ivecd/     

ht tp: // l ibrenix.com/?inode=3608http:// l ibrenix.com/?inode=3608http:// l ibrenix.com/?inode=3608http:// l ibrenix.com/?inode=3608    

ht tp: //www.l inuxformat.gr/?q=forum/l ivehttp://www.l inuxformat.gr/?q=forum/l ivehttp://www.l inuxformat.gr/?q=forum/l ivehttp://www.l inuxformat.gr/?q=forum/l ive----usbusbusbusb    

ht tp: //www.in.gr/ tech/l ivecd.asphttp://www.in.gr/ tech/l ivecd.asphttp://www.in.gr/ tech/l ivecd.asphttp://www.in.gr/ tech/l ivecd.asp     
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Εισαγωγή Εισαγωγή Εισαγωγή Εισαγωγή     

Οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές των 

τριών τελευταίων δεκαετιών, µετέβαλαν την Ελλάδα από 

χώρα αποστολής µεταναστών σε χώρα υποδοχής τους. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε και επιστροφή των απόδηµων 

Ελλήνων του εξωτερικού. Με την παρουσία των µετανα-

στών και την επανένταξη των παλιννοστούντων στη χώρα, 

γεννήθηκαν νέες ανάγκες: Από τη µια οι διαφορετικές 

αυτές εθνοπολιτισµικές οµάδες έπρεπε να προσαρµο-

στούν στην πραγµατικότητα της χώρας, από την άλλη και 

η ελληνική κοινωνία έπρεπε να προσαρµοστεί στις ανά-

γκες αυτών των ανθρώπων. Βασικό, λοιπόν, ζήτηµα που 

καλούνται να αντιµετωπίσουν τα σύγχρονα συστήµατα, 

αποτελεί η ένταξη και αποδοχή των µεταναστών στο σχο-

λείο και την κοινωνία. 

    

Πολυπολιτισµικότητα Πολυπολιτισµικότητα Πολυπολιτισµικότητα Πολυπολιτισµικότητα –––– ∆ιαπολιτισµικότητα ∆ιαπολιτισµικότητα ∆ιαπολιτισµικότητα ∆ιαπολιτισµικότητα    

Οι όροι «πολυπολιτισµικότητα» και «διαπολιτισµικότητα» 

συχνά χρησιµοποιούνται εναλλακτικά. Ο όρος 

«πολυπολιτισµικότητα» αναφέρεται στο χαρακτηριστικό 

των σύγχρονων κοινωνιών, οι οποίες αποτελούνται από 

πολλούς λαούς, περιγράφει, δηλαδή, µια συγκεκριµένη 

κοινωνική πραγµατικότητα. Η  «διαπολιτισµικότητα» ε-

στιάζει στην αλληλεπίδραση και αµοιβαία συνεργασία που 

πρέπει να επιδιώκεται ανάµεσα στους λαούς, δηλώνει, 

δηλαδή, µια δυναµική διαδικασία ανάµεσα σε άτοµα δια-

φορετικών οµάδων (Μάρκου, 1997α).  

 

∆ιαπολιτισµικότητα και εκπαίδευση∆ιαπολιτισµικότητα και εκπαίδευση∆ιαπολιτισµικότητα και εκπαίδευση∆ιαπολιτισµικότητα και εκπαίδευση    

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, η διαπολιτισµικότητα αντικατο-

πτρίζεται και στις σύγχρονες σχολικές τάξεις, όπου εκτός 

από τους γηγενείς µαθητές φοιτούν και παιδιά από ξένες 

χώρες. Όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Ειδι-

κής Γραµµατείας Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε), για το σχολικό έτος 2006-2007 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1), το ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστού-

ντων µαθητών που φοίτησαν στα δηµόσια σχολεία ήταν 

9,7%. 

Είναι φανερό ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να προ-

σαρµοστεί στην κατεύθυνση µιας κοινωνίας, στην οποία 

 συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν πολλοί και διαφορετικοί 

πολιτισµοί.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1111    

Στόχοι της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε 

τίθενται και από το ΙΠΟ∆Ε, είναι: 

• Η γνώση, η αποδοχή και ο σεβασµός του διαφορετικού. 

• Η αλληλοκατανόηση και ο διάλογος µεταξύ διαφορετι-

κών πολιτισµών, η αναγνώριση και ενσωµάτωση των δια-

φορετικών χαρακτηριστικών των οµάδων µέσα στην σχο-

λική τάξη. 

• Η κατάργηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων απένα-

ντι σε πρόσωπα, έθνη, φυλές και πολιτισµούς. 

• Η εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισµού. 

• Η ισότιµη και δηµιουργική συνύπαρξη σε µια διαπολιτι-

σµική κοινωνία. 

Στο επόµενο τεύχος του ΨΗΦΙΟΥ θα παρουσιαστούν πρα-

κτικές και προτάσεις, σύµφωνες µε τις αρχές της διαπολιτι-

σµικής εκπαίδευσης, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν 

στη σχολική τάξη, καθώς και κάποιες ιδέες εστιασµένες στο 

µάθηµα της Πληροφορικής Γυµνασίου. 

 

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία    
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη ∆ια-

πολιτισµική Εκπαίδευση» Οργάνωση: Ι.Π.Ο.∆.Ε. & Αποκε-

ντρωµένο Γραφείο του Ι.Π.Ο.∆.Ε. στην Πάτρα, 9 Νοεµβρί-

ου, 2005 http://www.ipode.grhttp://www.ipode.grhttp://www.ipode.grhttp://www.ipode.gr  

ΥΠΕΠΘ / ΙΠΟ∆Ε, Στατιστικά Στοιχεία ΥΠΕΠΘ / ΙΠΟ∆Ε, Στατιστικά Στοιχεία ΥΠΕΠΘ / ΙΠΟ∆Ε, Στατιστικά Στοιχεία ΥΠΕΠΘ / ΙΠΟ∆Ε, Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και 

Παλιννοστούντες Μαθητές, σχολικό έτος 2006-2007,  

http://www.ipode.grhttp://www.ipode.grhttp://www.ipode.grhttp://www.ipode.gr 

Μάρκου, Γ. (Μάρκου, Γ. (Μάρκου, Γ. (Μάρκου, Γ. (1997199719971997α), α), α), α), Εισαγωγή στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαί-

δευση, Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, Αθήνα. 

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση ––––        
Πρακτικές στη σύγχρονη Πρακτικές στη σύγχρονη Πρακτικές στη σύγχρονη Πρακτικές στη σύγχρονη     
σχολική πραγµατικότητασχολική πραγµατικότητασχολική πραγµατικότητασχολική πραγµατικότητα    

Μέρος Α’Μέρος Α’Μέρος Α’Μέρος Α’    

Γράφει η Ηλιάνα ΗλιοπούλουΓράφει η Ηλιάνα ΗλιοπούλουΓράφει η Ηλιάνα ΗλιοπούλουΓράφει η Ηλιάνα Ηλιοπούλου    
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Κατανοµή των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 
µαθητών στα ∆ηµόσια Σχολεία κατά το σχολ. έτος 
2006-07 

Βαθµίδα  
εκπαίδευσης 

Σύνολο 
µαθητών 

Αριθµός  
Αλλοδαπών 
µαθητών 

Αριθµός 
Παλ/ντων 
µαθητών 

∆ηµοτικό 532.735 48.175 6.100 

Γυµνάσιο-

Λύκειο 535.184 37.584 10.392 

ΤΕΕ 97.039 7.566 3.237 

ΣΥΝΟΛΟ 1.164.958 93.325 19.729 



Κάθε µέρα εκτελούµε τις διάφορες εργασίες µας µέσω 

του προσωπικού µας Η/Υ χρησιµοποιώντας το λειτουργικό 

σύστηµα της αρεσκείας µας. Τι συµβαίνει όµως όταν ο 

υπολογιστής µας παρουσιάσει σοβαρά προβλήµατα. Τότε 

είναι αναγκαίο να εκκινήσουµε τον υπολογιστή µε εναλλα-

κτικό τρόπο, µε µια boot δισκέτα ή CD-ROM καλύτερα, 

δεδοµένου ότι στους καινούριους υπολογιστές 

(notebooks) δεν υπάρχει floppy drive. Μια από τις καλύτε-

ρες επιλογές µας για το σκοπό αυτό είναι το Ultimate Boot 

CD, το οποίο είναι ένα bootable CD που µας δίνει πρόσβα-

ση σε µια πληθώρα freeware εργαλείων για τη διάγνωση 

και την αποκατάσταση διαφόρων προβληµάτων στον υπο-

λογιστή µας. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τις κατηγορίες εργαλείων που 

διατίθενται στο CD: 

• CPU Tests 

• Memory Tests 

• Peripherals Tools 

• CPU Information 

• System Information 

• Benchmark Tools 

• BIOS Tools 

• Hard Disk Installation Tools 

• Hard Disk Diagnostic Tools 

• Hard Disk Device Management Tools 

• Hard Disk Wiping Tools  

• Hard Disk Cloning Tools 

• Hard Disk Low-Level Editing Tools 

• Partition Tools 

• Boot Managers 

• File Tools 

• NTFS Tools 

• Anti-Virus/Malware Tools 

• Network Tools 

• DOS Boot Disks 

• Linux Boot Disks  

 

Περιληπτικά αναφέρουµε ότι µέσω του CD µπορείτε να 

διαγνώσετε προβλήµατα στον επεξεργαστή, τη µνήµη και 

τους δίσκους του συστήµατος, να διαµορφώσετε τους 

σκληρούς σας δίσκους, να ανιχνεύσετε την ύπαρξη ιών 

Το υπέρτατο Το υπέρτατο Το υπέρτατο Το υπέρτατο CD CD CD CD εκκίνησης εκκίνησης εκκίνησης εκκίνησης ————        

Ultimate Boot CDUltimate Boot CDUltimate Boot CDUltimate Boot CD     

Γράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος Λάζαρης    
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και να διαχειριστείτε τα αρχεία σας, ακόµα και σε δίσκους 

NTFS. Μια τέλος πολύ χρήσιµη εφαρµογή βρίσκεται στην 

κατηγορία NTFS Tools και λέγεται Offline NT Password & Offline NT Password & Offline NT Password & Offline NT Password & 

Registry EditorRegistry EditorRegistry EditorRegistry Editor και µας επιτρέπει να κάνουµε reset τα 

passwords σε NT accounts (Windows NT, 2000, XP, 2003) 

σε περίπτωση που έχουµε χάσει το password. 

To CD µπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση 

[http: //www.ul t imatebootcd.com/download.htmhttp://www.ul t imatebootcd.com/download.htmhttp://www.ul t imatebootcd.com/download.htmhttp://www.ul t imatebootcd.com/download.htmllll] σε 

µορφή Self-extracting EXE. Το µόνο που χρειάζεται να 

κάνετε είναι να αποσυµπιέσετε το αρχείο ISO και να το 

γράψετε σε ένα CD χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα εγ-

γραφής CD (όπως το Nero) και επιλέγοντας Εγγραφή ει-

κονικού αρχείου ή Burn Image. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες στη διεύθυνση: 

http: //www.ul t imatebootcd.comhttp://www.ul t imatebootcd.comhttp://www.ul t imatebootcd.comhttp://www.ul t imatebootcd.com    

 



� Ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΠΘ το πρόγραµµα των 

Πανελληνίων Εξετάσεων για το σχολικό έτος 2007-2008. 

Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν από την ∆ευτέρα 20/05 µέχρι 

και την Τρίτη 03/06. Το Σάββατο 31/05/2008 θα εξετα-

στούν οι υποψήφιοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης στο 

µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 

Περιβάλλον». Το πλήρες πρόγραµµα  θα το βρείτε στη 

διεύθυνση:  h t tp: // t inyurl .com/5mgdshttp:// t inyurl .com/5mgdshttp:// t inyurl .com/5mgdshttp:// t inyurl .com/5mgdscccc 

 

� Ξεκίνησε η Γ’ Περίοδος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτι-

κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευ-

ση, η οποία θα είναι και η τελευταία. Ο νέος κύκλος επι-

µόρφωσης θα ολοκληρωθεί  στα τέλη Ιουνίου.   

(ht tp:/ /t inyurl .com/6hbcyhttp:/ /t inyurl .com/6hbcyhttp:/ /t inyurl .com/6hbcyhttp:/ /t inyurl .com/6hbcyhhhh & http: //dipe.eyv.sch.ghttp://dipe.eyv.sch.ghttp://dipe.eyv.sch.ghttp://dipe.eyv.sch.grrrr) 

Παράλληλα συνεχίζεται η διάθεση προγραµµάτων πιστο-

ποίησης στις ΤΠΕ στα οποία  µπορούν να λάβουν µέρος 

και εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν έχουν επιµορφωθεί 

(εξεταστικό κέντρο για το Ν.Εύβοιας είναι το ΤΕΙ Ψα-

χνών). (ht tp: // t inyurl .com/3ov2bhttp:// t inyurl .com/3ov2bhttp:// t inyurl .com/3ov2bhttp:// t inyurl .com/3ov2bpppp ) 

 

� Για µετά το Πάσχα προγραµµατίζεται να ξεκινήσει 

η επιµόρφωση Β’ Επιπέδου της πράξης «Επιµόρφωση Εκ-

παιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκ-

παιδευτική ∆ιδακτική». Η επιµόρφωση Β’ Επιπέδου αφορά 

εκπαιδευτικούς Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης των κλά-

δων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/70.  

(ht tp:/ /www.eyehttp:/ /www.eyehttp:/ /www.eyehttp:/ /www.eye----ypepth.gr/epimorfosi_bypepth.gr/epimorfosi_bypepth.gr/epimorfosi_bypepth.gr/epimorfosi_b ////) 

  

� Την Τετάρτη 9 Απριλίου ξεκίνησε  η επιµόρφωση 

των ΣΕΠΕΥ του Ν.Εύβοιας. Στην ηµερίδα που διοργανώ-

θηκε στη Χαλκίδα , αναπτύχθηκαν από την οµάδα του ΤΕΙ 

Αθήνας και την υπεύθυνη του έργου κ. Ι. Φουντά βασικά 

θέµατα για τη λειτουργία του σχολικού εργαστηρίου Πλη-

ροφορικής και τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού 

∆ικτύου  

 
� Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο σάς παρέχει τη νέα 

δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας Ιστολόγιο (δικό σας Ιστολόγιο (δικό σας Ιστολόγιο (δικό σας Ιστολόγιο (blog)blog)blog)blog) 

µέσα σε διάστηµα λίγων δευτερολέπτων!!! Απλώς µεταβεί-

τε στην διεύθυνση http:/ /blogs.sch.ghttp:/ /blogs.sch.ghttp:/ /blogs.sch.ghttp:/ /blogs.sch.grrrr, πατήστε στο 

«Είσοδος» και δώστε το όνοµα 

χρήστη και τον κωδικό που δια-

θέτετε στο ΠΣ∆. Αυτόµατα θα 

έχετε στη διάθεση σας το προ-

σωπικό σας Ιστολόγιο. 

Οδηγίες Χρήσης:  ht tp:/ /blogs.sch.gr/videohttp:/ /blogs.sch.gr/videohttp:/ /blogs.sch.gr/videohttp:/ /blogs.sch.gr/videossss 

Όροι Χρήσης: http: //blogs.sch.gr/ termsofushttp://blogs.sch.gr/ termsofushttp://blogs.sch.gr/ termsofushttp://blogs.sch.gr/ termsofuseeee 

Σενάρια Χρήσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ιστο-

λογίων: ht tp:/ /blogs.sch.gr/intrhttp:/ /blogs.sch.gr/intrhttp:/ /blogs.sch.gr/intrhttp:/ /blogs.sch.gr/introooo 

  

Επιπλέον το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο αύξησε το διατιθέ-

µενο χώρο του γραµµατοκιβωτίου για τις µονάδες και για 

τους εκπαιδευτικούς στα 400 400 400 400 ΜΒΜΒΜΒΜΒ (από 200 MB) και για τους 

µαθητές στα    50 MB50 MB50 MB50 MB (από 20 MB).  

 

 
� Παγκόσµια Εβδοµάδα (14-18 Απριλίου 2008) ∆ράσης 

για την εκπαίδευση διοργανώνεται για 5η χρονιά από την 

Action Aid Ελλάς. Στόχος της ετήσιας παγκόσµιας εκστρα-

τείας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και η 

έκκληση προς τους πολιτικούς αρχηγούς να λάβουν άµεση 

δράση για την τεράστια παγκόσµια εκπαιδευτική κρίση. Η 

Παγκόσµια Εβδοµάδα είναι µέρος της Παγκόσµια Εκστρα-

τείας για την Εκπαίδευση που λαµβάνει µέρος σε περισσό-

τερες από 100 χώρες του κόσµου και ενώνει τις προσπάθει-

ες δεκάδων οργανισµών και πολιτών που προσπαθούν να 

διεκδικήσουν το δικαίωµα όλων των παιδιών του κόσµου να 

απολαµβάνουν δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση έως το 2015. 

Για περισσότερες πληροφορίες: ht tp: // t inyurl .com/4tt5ehttp:// t inyurl .com/4tt5ehttp:// t inyurl .com/4tt5ehttp:// t inyurl .com/4tt5e ffff 

    

� Το ∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευ-

νών (∆ΙΠΕ) διοργανώνει και φέτος το Θερινό Οικολογικό 

Πανεπιστήµιο που 

αποτελεί έναν Συν-

δυασµός επιµόρφω-

σης υψηλού επιπέ-

δου και διακοπών 

µε περιεχόµενο. Το ««««Θερινό Οικολογικό ΠανεπιστήµιοΘερινό Οικολογικό ΠανεπιστήµιοΘερινό Οικολογικό ΠανεπιστήµιοΘερινό Οικολογικό Πανεπιστήµιο----

ΘΟΠΘΟΠΘΟΠΘΟΠ»»»» είναι ένας κύκλος σεµιναρίων επιµόρφωσης για ενη-

λίκους στο θεµατικό πεδίο της οικολογίας και των επιστη-οικολογίας και των επιστη-οικολογίας και των επιστη-οικολογίας και των επιστη-

µών του περιβάλλοντοςµών του περιβάλλοντοςµών του περιβάλλοντοςµών του περιβάλλοντος. Από την ίδρυσή του (1998) µέχρι 

σήµερα, το ΘΟΠ έχει καλύψει ένα πλήθος αντικειµένων 

(πάνω από 100) που βρίσκονται στην αιχµή της σύγχρονης 

προβληµατικής και στο σηµείο συνάντησης  πολλών επιστη-

µών (φυσικές, τεχνικές, κοινωνικές, οικονοµικές, ιστορικές, 

Σ τ ι γ µ ι ό τ υ πΣ τ ι γ µ ι ό τ υ πΣ τ ι γ µ ι ό τ υ πΣ τ ι γ µ ι ό τ υ π αααα     

Γράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής Πάνος    
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παιδαγωγικές, φιλολογικές κτλ. επιστήµες). 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

ht tp: //www.dipe.gr/indexgr.htmhttp://www.dipe.gr/indexgr.htmhttp://www.dipe.gr/indexgr.htmhttp://www.dipe.gr/indexgr.htm    

ht tp: // t inyurl .com/4quyx3http:// t inyurl .com/4quyx3http:// t inyurl .com/4quyx3http:// t inyurl .com/4quyx3    

    

� Το πρόγραµµα ΕπανεκκίνησηΕπανεκκίνησηΕπανεκκίνησηΕπανεκκίνηση της Microsoft είναι 

ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα που διευκολύνει τα 

σχολεία να χρησιµοποιήσουν υπολογιστές που δωρίζονται 

και να αποκτήσουν µεταχειρισµένους, ανακατασκευασµέ-

νους υπολογιστές σε χαµηλό κόστος, εξασφαλίζοντας ότι 

στον εξοπλισµό χρησιµοποιείται λογισµικό µε κατάλληλη 

Άδεια Χρήσης. Έτσι τα σχολεία εάν έχουν λάβει υπολογι-

στές απευθείας από µια επιχείρηση που τους χρησιµοποι-

ούσε προηγουµένως και πρέπει να αποκτήσουν λογισµικό 

λειτουργικού συστήµατος µε την κατάλληλη Άδεια Χρή-

σης για να το φορτώσουν στους συγκεκριµένους υπολογι-

στές, µπορούν να επιλέξουν το πρόγραµµα Επανεκκίνηση 

για υπολογιστές που δωρίζονται, το οποίο είναι δωρεάν. 

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και τη διαδικασία και τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής θα βρείτε στις διευθύνσεις    

ht tp: // t inyurl .com/6jdx7jhttp: // t inyurl .com/6jdx7jhttp: // t inyurl .com/6jdx7jhttp: // t inyurl .com/6jdx7j  &  &  &  &     

ht tp: // t inyurl .com/54n6tthttp: // t inyurl .com/54n6tthttp: // t inyurl .com/54n6tthttp: // t inyurl .com/54n6tt     

 
 
� ∆ιατίθεται µέσω της επίσηµης δικτυακής τοποθεσί-

ας του η νέα έκδοση του Open Office.org 2.4.  Στην τε-

λευταία αυτή έκδοση έχει πραγµατοποιηθεί πλήθος διορ-

θώσεων και βελτιώσεων 

της πλατφόρµας γραφείου 

καθώς και προσθήκη νέων 

δυνατοτήτων. Προς το 

παρόν δεν είναι διαθέσιµη 

η επίσηµη ελληνική έκδοση, που αναµένεται πάντως σύ-

ντοµα 

http: // t inyurl .com/667jbfhttp: // t inyurl .com/667jbfhttp: // t inyurl .com/667jbfhttp: // t inyurl .com/667jbf     Κατάλογος βελτιώσεων νέας 

έκδοσης. 

ht tp: / / t inyur l .com/5kwnvht tp: / / t inyur l .com/5kwnvht tp: / / t inyur l .com/5kwnvht tp: / / t inyur l .com/5kwnvhhhh    Ελληνική ∆οκιµαστική 

έκδοση του Open Office.org 2.4 

http: //el .openoffice.org/http: //el .openoffice.org/http: //el .openoffice.org/http: //el .openoffice.org/         

 
 
� Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας εξοπλί-

στηκε µε δύο υπολογιστικά  συστήµατα για Άτοµα µε Ει-

δικές Ανάγκες. Πρόκειται για ένα πλήρες σύστηµα για 

άτοµα µε κινητικά προβρήµατα και ένα  για άτοµα µε 

πρόβλήµατα στην όραση (οθόνη και εκτυπωτής braile).  

ht tp: //www.infol ibraries.gr/halkida/http: //www.infol ibraries.gr/halkida/http: //www.infol ibraries.gr/halkida/http: //www.infol ibraries.gr/halkida/     

    

� Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 12ος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός 

Λυσίας για µαθητές από 10-18 ετών που διεξάγεται µέσω 

Internet. Οι ερωτήσεις του διαγωνισµού καλύπτουν ένα ευ-

ρύ φάσµα γνώσεων τόσο από τη σχολική ύλη όσο και από 

την καθηµερινή ζωή των µαθητών χωρίς φυσικά να απου-

σιάζουν οι σπαζοκεφαλιές και οι γρίφοι. Η πρώτη φάση του 

διαγωνισµού ολοκληρώνεται στις 18 Απριλίου. 

ht tp: //www.lysias.grhttp: //www.lysias.grhttp: //www.lysias.grhttp: //www.lysias.gr     
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