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03030303        
Τι είναι το 
Web 2.0; 

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    

 

ΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΑΑΑΑ    

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ / Κριεζή 16, 34100 Χαλκίδα / 22210-28782, 60033, 60078/ http://srv-dide.eyv.sch.gr/ keplinet.htm   

ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ     

02020202        Τι είναι το Τι είναι το Τι είναι το Τι είναι το Web 2.0;Web 2.0;Web 2.0;Web 2.0;    

    
03030303        ΑστροδιαδροµέςΑστροδιαδροµέςΑστροδιαδροµέςΑστροδιαδροµές    

ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣ         

04040404        Χρόνια Πολλά Χρόνια Πολλά Χρόνια Πολλά Χρόνια Πολλά Open OfficeOpen OfficeOpen OfficeOpen Office    
    
05050505        Κάρτες Επαναφοράς Κάρτες Επαναφοράς Κάρτες Επαναφοράς Κάρτες Επαναφοράς (Recovery Cards)(Recovery Cards)(Recovery Cards)(Recovery Cards)    

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

06060606    Σύγχρονα παραθυρικά προγραµ-Σύγχρονα παραθυρικά προγραµ-Σύγχρονα παραθυρικά προγραµ-Σύγχρονα παραθυρικά προγραµ-
µατιστικά περιβάλλοντα µατιστικά περιβάλλοντα µατιστικά περιβάλλοντα µατιστικά περιβάλλοντα LogoLogoLogoLogo----
Like Like Like Like ως πρόταση για τον προ-ως πρόταση για τον προ-ως πρόταση για τον προ-ως πρόταση για τον προ-
γραµµατισµό Η/Υ στη Γ’ Γυµνασί-γραµµατισµό Η/Υ στη Γ’ Γυµνασί-γραµµατισµό Η/Υ στη Γ’ Γυµνασί-γραµµατισµό Η/Υ στη Γ’ Γυµνασί-
ου ου ου ου         

ΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ     

08080808        Αντίγραφα ασφαλείας των οδηγών Αντίγραφα ασφαλείας των οδηγών Αντίγραφα ασφαλείας των οδηγών Αντίγραφα ασφαλείας των οδηγών 
((((drivers) drivers) drivers) drivers) των συσκευών του Η/Υ των συσκευών του Η/Υ των συσκευών του Η/Υ των συσκευών του Η/Υ 
σας.σας.σας.σας.    

    
08080808        Εύρεση Κλειδιών Εγκατάστασης Εύρεση Κλειδιών Εγκατάστασης Εύρεση Κλειδιών Εγκατάστασης Εύρεση Κλειδιών Εγκατάστασης 

((((CD Keys) CD Keys) CD Keys) CD Keys) για τα προϊόντα λογισµι-για τα προϊόντα λογισµι-για τα προϊόντα λογισµι-για τα προϊόντα λογισµι-
κού της κού της κού της κού της Microsoft  Microsoft  Microsoft  Microsoft      



τοιο δεν ισχύει απόλυτα στην περίπτωση του Web 2.0. Τι 
είναι όµως το Web 2.0; Σύµφωνα µε την Wikipedia  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2 ) ο όρος Web 2.0 ανα-
φέρεται σε µία νέα γενιά διαδικτυακών υπηρεσιών οι ο-
ποίες έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν και να ενθαρρύ-
νουν την συµµετοχή και τη συνεργασία των χρηστών του 
∆ιαδικτύου, τον διαµοιρασµό πληροφοριών µε οποιαδήπο-
τε µορφή (κείµενο, ήχο, εικόνα, video) και την ενθάρρυν-
ση της κοινωνικής δικτύωσης, της δηµιουργίας δηλαδή 
διαδικτυακών κοινωνικών οµάδων. Ένα πολύ χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα αποτελεί η Wikipedia, η on-line εγκυ-
κλοπαίδεια που γράφεται, διορθώνεται και ανανεώνεται 
από τους χρήστες του ∆ιαδικτύου. 
Όταν όµως ο «πατέρας» του Web Tim Berners-Lee ρωτή-
θηκε για το Web 2.0 απάντησε ότι «αποτελεί έναν 
άχρηστο τεχνικό όρο ο οποίος κανένας δεν ξέρει τι ακρι-
βώς σηµαίνει. Όλες αυτές  οι «νέες υπηρεσίες» προσπα-
θούν να επιτύχουν τους αρχικούς στόχους του Web 1.0, 
οι οποίοι είναι η επικοινωνία των χρηστών και ο διαµοιρα-
σµός της πληροφορίας» (Στη διεύθυνση http://http://http://http://
tinyurl.com/2byhfrtinyurl.com/2byhfrtinyurl.com/2byhfrtinyurl.com/2byhfr µπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη 
συνέντευξη του Tim Berners Lee) 
 
Εκείνο που παρατηρούµε πάντως είναι ότι κάτι έχει αλλά-
ξει. Ο Παγκόσµιος Ιστός που γνωρίζουµε και χρησιµοποι-
ούµε από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 εξελίσσεται όχι 
σε επίπεδο τεχνολογικών χαρακτηριστικών αλλά στον 
τρόπο που οι προγραµµατιστές εφαρµογών και οι χρήστες 
εκµεταλλεύονται τις δυνατότητές του. Με άλλα λόγια ο 
Παγκόσµιος Ιστός γίνεται µέρος της καθηµερινότητάς 
µας αφού πλέον µας προσφέρει περισσότερους τρόπους 
επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, ενηµέρωσης και διασκέδασης, 
αλλά και γιατί αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την 
εργασία µας. 
 

Σ υνήθως η κυκλοφορία 
της έκδοσης 2.0 ενός 

προϊόντος λογισµικού εκτός 
από τις νέες δυνατότητες 
που προσφέρει, σηµατοδοτεί 
και την σταδιακή απόσυρση 
της προηγούµενης έκδοσης 
που στις περισσότερες περι-
πτώσεις είναι η 1.0. Κάτι τέ-

Και πως ο απλός χρήστης θα έρθει σε επαφή µε το Web 2.0;  

• Αν διαβάζει ή διατηρεί ένα διαδικτυακό ηµερολόγιο ή 
ιστολόγιο (blog). 

• Αν αναζητά ή προσθέτει υλικό σε συνεργατικούς δι-
κτυακούς τόπους (wikis). 

• Αν χρησιµοποιεί RSS feeds (feed readers/
aggregators µε το χαρακτηριστικό πορτοκαλί τετρά-

γωνο  ή  ) για την ενηµέρωση του. 

• Αν έχει δηµιουργήσει την προσωπική διαδικτυακή του 
εφηµερίδα ή/και επιφάνεια εργασίας για να παρακο-
λουθεί τις ιστοσελίδες που τον ενδιαφέρουν αλλά και 
να έχει οπουδήποτε την επιφάνεια εργασίας του, 
(π.χ. wwwwwwwwwwww....netvibesnetvibesnetvibesnetvibes....comcomcomcom, wwwwwwwwwwww....googlegooglegooglegoogle....comcomcomcom////igigigig,  
wwwwwwwwwwww....livelivelivelive....comcomcomcom κλπ). 

• Αν είναι ενεργό µέλος σε κάποια από τις συνεχώς 
αυξανόµενες διαδικτυακές κοινότητες 
(wwwwwwwwwwww....facebookfacebookfacebookfacebook....comcomcomcom, wwwwwwwwwwww....MySpaceMySpaceMySpaceMySpace....comcomcomcom κλπ.). 

• Αν χρησιµοποιεί τις διάφορες υπηρεσίες διαµοιρα-
σµού µέσων (wwwwwwwwwwww....FlickrFlickrFlickrFlickr....comcomcomcom, wwwwwwwwwwww....YouTubeYouTubeYouTubeYouTube....comcomcomcom , 
wwwwwwwwwwww....TeacherTube.comTeacherTube.comTeacherTube.comTeacherTube.com , podcasts, webcasts, video-
casts, screencasts κλπ). 

• Αν αξιοποιεί κάποια από τις πολλές πλέον εναλλακτι-
κές on-line Εφαρµογές Γραφείου που παρέχουν δω-
ρεάν τη δυνατότητα δηµιουργίας αποθήκευσης και 
διαµοιρασµού αρχείων κειµένου, λογιστικών φύλλων 
και παρουσιάσεων (http://www.zoho.comhttp://www.zoho.comhttp://www.zoho.comhttp://www.zoho.com, 
wwwwwwwwwwww....googlegooglegooglegoogle....comcomcomcom////docsdocsdocsdocs, wwwwwwwwwwww....thinkfreethinkfreethinkfreethinkfree....comcomcomcom κλπ). 

• Αν έχει εξερευνήσει κάποιον από τους πολλούς εικο-
νικούς κόσµους  
(httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....virtualworldsreviewvirtualworldsreviewvirtualworldsreviewvirtualworldsreview....comcomcomcom)  

 
τότε είναι ένας χρήστης του Web 2.0. 
 
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες (και πολλές ακόµα που ανα-
πτύσσονται και εξελίσσονται µε γρήγορους ρυθµούς) είναι 
αρκετά απλές στη χρήση τους, έχουν εργονοµικό σχεδια-
σµό, φιλικότητα προς το χρήστη και όλες οι δυνατότητές 
τους αξιοποιούνται µε τη χρήση ενός φυλλοµετρητή (π.χ. 
Internet Explorer, Firefox, Safari κλπ).   
 
Τελειώνοντας το µικρό αυτό αφιέρωµα αξίζει να αναφερθεί 
ότι το περιοδικό ΤΙΜΕ στο τεύχος του ∆εκεµβρίου 2006 
ανακήρυξε ως «Πρόσωπο της χρονιάς» ΕΣΕΝΑ (YOU) και 

Τ ι  Τ ι  Τ ι  Τ ι  ε ί ν α ιε ί ν α ιε ί ν α ιε ί ν α ι  τ ο   τ ο   τ ο   τ ο  W e bW e bW e bW e b     2 . 0 ;2 . 0 ;2 . 0 ;2 . 0 ;     

Γράφουν οι Ηλίας Οικονοµάκος & Θοδωρής ΠάνοςΓράφουν οι Ηλίας Οικονοµάκος & Θοδωρής ΠάνοςΓράφουν οι Ηλίας Οικονοµάκος & Θοδωρής ΠάνοςΓράφουν οι Ηλίας Οικονοµάκος & Θοδωρής Πάνος    

02    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

Το Ψηφίο είναι και πάλι µαζί σας, µε αρκετή καθυστέρηση είναι αλήθεια, ανανεωµένο σε εµφάνιση και περιεχόµενο. Η καθυ-
στέρηση οφείλεται τόσο στον αυξηµένο φόρτο εργασίας του Κέντρου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  Ν.Εύβοιας σε 
συνδυασµό µε την µερική στελέχωση του µε τεχνικό προσωπικό  (2 από τους 3 συναδέλφους επέστρεψαν στον τόπο κατα-
γωγής τους καλή τους ώρα) όσο και στην προσπάθεια που έγινε ώστε το ενηµερωτικό µας δελτίο να αποκτήσει µία διαφορε-
τική και πιο ελκυστική (ελπίζουµε) µορφή. Για να παραµείνει όµως  φρέσκο, ανανεωµένο και ενηµερωµένο χρειάζεται τη δική 
σας συµβολή και γνώµη. Στείλτε µας τα σχόλια σας για το περιεχόµενο και τη νέα µορφή του , τις ιδέες — προτάσεις σας για 
µελλοντικές δηµοσιεύσεις, τι σας άρεσε και τι όχι. Εξάλλου αποτελεί µία προσπάθεια που απευθύνεται σε εσάς και από εσάς 
πρέπει να κριθεί. 

Θοδωρ ή ς  Π ά ν ο ςΘ ο δωρ ή ς  Π ά ν ο ςΘ ο δωρ ή ς  Π ά ν ο ςΘ ο δωρ ή ς  Π ά ν ο ς     

Κ Α ΛΟ  Χ Ε Ι ΜΩΝΑ . . .Κ Α ΛΟ  Χ Ε Ι ΜΩΝΑ . . .Κ Α ΛΟ  Χ Ε Ι ΜΩΝΑ . . .Κ Α ΛΟ  Χ Ε Ι ΜΩΝΑ . . .     



Ό ποιος κατέβασε και εγκατέστησε τη νέα 
έκδοση της δηµοφιλούς 
εφαρµογής Google Earth 
(http://earth.google.com/http://earth.google.com/http://earth.google.com/http://earth.google.com/) 
θα διαπίστωσε ότι υπάρχει 
ένα νέο «µαγικό κουµπί» 
το πάτηµα του οποίου έχει 
σαν αποτέλεσµα να δει τον 
ουρανό µε τ’ άστρα πάνω 
από το κεφάλι του. Κυριο-
λεκτικά όµως. Το µαγικό 

κουµπί ονοµάζεται Sky (Ουρανός) και η ενεργοποίηση του 
έχει σαν αποτέλεσµα την προβολή στην οθόνη του Η/Υ 
σας της εικόνας του ουρανού πάνω από το µέρος που 
βρίσκεστε. Και όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι µόνο η 
αρχή αφού το  Sky αποτελεί την πύλη για τον µαγικό κό-
σµο των αστερισµών, των γαλαξιών, των πλανητών, των 
νεφελωµάτων και άλλων διαστηµικών προορισµών χρησι-
µοποιώντας το ήδη γνωστό και απλό στη χρήση  περιβάλ-
λον εργασίας του Google Earth . 
Η Google καταφέρνει να ταράξει τα νερά για ακόµα µία 
φορά  δίνοντας δωρεάν στον απλό χρήστη τη δυνατότητα 
παρατήρησης του διαστήµατος και παράλληλα πρόσβαση 
σε υλικό που µέχρι σήµερα µπορούσε να δει µόνο αν ήταν 
κάτοχος τηλεσκοπίου, αν επισκεπτόταν το πλανητάριο ή 
χρησιµοποιούσε  εξειδικευµένα προγράµµατα αστρονοµί-

ας. Ουσιαστικά οι εικόνες του ουρανού που προβάλλονται  
στην οθόνη σας είναι ένα µεγάλο πάζλ από αναρίθµητες 
φωτογραφίες, που είναι αποθηκευµένες σε µία τεράστια 
βάση δεδοµένων και οι οποίες έχουν ενωθεί σχηµατίζοντας 
ένα ενιαίο σύνολο. Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες 
προέρχονται από το ∆ιαστηµικό Τηλεσκόπιο Hubble της 
NASA και συνοδεύονται από κείµενο µε περιγραφή και πλη-
ροφορίες για το τι βλέπετε στην οθόνη σας. 
Όπως και στο Google Earth έτσι και στο Sky ο χρήστης 
µπορεί να επιλέξει τι θα εµφανίζεται στην οθόνη του. Μερι-
κές από τις επιλογές που έχει είναι: 

• εµφάνιση του σχήµατος και του ονόµατος των αστερι-
σµών 

• παρακολούθηση της τροχιάς των πλανητών 

• παρακολούθηση της κίνησης και των φάσεων της σελή-
νης για ένα χρονικό διάστηµα 2 µηνών περίπου 

• ενηµέρωση για τον κύκλο ζωής ενός αστεριού 
κ.α. 

Για πιο λεπτοµερείς εξερευνήσεις σας υπενθυµίζουµε ότι η 
Google παρέχει αναλυτικούς χάρτες για τον πλανήτη Άρη 
αλλά και τη Σελήνη στις διευθύνσεις 
httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....googlegooglegooglegoogle....comcomcomcom////marsmarsmarsmars//// και   

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....googlegooglegooglegoogle....comcomcomcom////moonmoonmoonmoon////  αντίστοιχα  

   
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Σύντοµη παρουσίαση του Google Sky 
http://earth.google.com/sky/skyedu.htmlhttp://earth.google.com/sky/skyedu.htmlhttp://earth.google.com/sky/skyedu.htmlhttp://earth.google.com/sky/skyedu.html (YouTube video) 
 
 
Άρθρο της εφηµερίδας Ηµερησία 
http://tinyurl.com/2s9ohphttp://tinyurl.com/2s9ohphttp://tinyurl.com/2s9ohphttp://tinyurl.com/2s9ohp  
 
Άρθρο από το BBC News 
http://tinyurl.com/2zvtdphttp://tinyurl.com/2zvtdphttp://tinyurl.com/2zvtdphttp://tinyurl.com/2zvtdp  
 

Άρθρο από το ABC News 
http://tinyurl.com/259sy9http://tinyurl.com/259sy9http://tinyurl.com/259sy9http://tinyurl.com/259sy9  
 

Εναλλακτικές προτάσεις για υποψήφιους αστροπεριηγητές: 
http://www.skyhttp://www.skyhttp://www.skyhttp://www.sky----map.org/map.org/map.org/map.org/  

http://stellarium.sourceforge.net/http://stellarium.sourceforge.net/http://stellarium.sourceforge.net/http://stellarium.sourceforge.net/ (εφαρµογή ανοιχτού κώδι-

κα) 

 
Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Στην νέα έκδοση του Google Earth αν πατήσετε τον 

συνδυασµό  πλήκτρων ctrl+alt+a ctrl+alt+a ctrl+alt+a ctrl+alt+a σε οποιαδήποτε σηµείο και 

αν βρίσκεστε, ενεργοποιείται µία εντελώς νέα δυνατότητα, 

ο Εξοµοιωτής Πτήσης. Φυσικά δεν προσφέρει τις ίδιες δυ-

νατότητες που προσφέρουν αντίστοιχες εµπορικές εφαρµο-

γές αλλά είναι απλός στην χρήση και εξίσου εντυπωσιακός. 

Το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε αεροπλάνο, 

το αεροδρόµιο από όπου θα απογειωθείτε και καλό ταξίδι. 

03    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    
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το δικαιολόγησε µε τον εύγλωττο τίτλο «Εσύ ελέγχεις τον 
αιώνα της Πληροφορίας. Καλώς ήρθες στον νέο κόσµο»  
(http://tinyurl.com/ytwdm8http://tinyurl.com/ytwdm8http://tinyurl.com/ytwdm8http://tinyurl.com/ytwdm8))))    
 
Για περαιτέρω ενηµέρωση: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0    

http://www.go2web20.net/http://www.go2web20.net/http://www.go2web20.net/http://www.go2web20.net/    

http://tinyurl.com/yw8co3http://tinyurl.com/yw8co3http://tinyurl.com/yw8co3http://tinyurl.com/yw8co3  (YouTube video) 

http://tinyurl.com/25b9qnhttp://tinyurl.com/25b9qnhttp://tinyurl.com/25b9qnhttp://tinyurl.com/25b9qn (YouTube video) 

http://tinyurl.com/yqqfv7http://tinyurl.com/yqqfv7http://tinyurl.com/yqqfv7http://tinyurl.com/yqqfv7  (YouTube video) 

http://tinyurl.com/28qhophttp://tinyurl.com/28qhophttp://tinyurl.com/28qhophttp://tinyurl.com/28qhop (YouTube video) 

http://tinyurl.com/yqqfv7http://tinyurl.com/yqqfv7http://tinyurl.com/yqqfv7http://tinyurl.com/yqqfv7  (YouTube video) 

http://tinyurl.com/yw8co3http://tinyurl.com/yw8co3http://tinyurl.com/yw8co3http://tinyurl.com/yw8co3  (YouTube video) 

    

Σηµείωση: Σηµείωση: Σηµείωση: Σηµείωση: Πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του Web για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς στο Σχολικό Εργαστήριο Πληρο-

φορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) θα πρέπει πάντα να προηγείται  ο 

έλεγχός τους από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής προκει-

µένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής περιήγηση των µαθη-

τών στο ∆ιαδίκτυο. 



ζει δηλαδή να διαθέσει χωρίς κόστος στους χρήστες Η/Υ 
σε όλο τον κόσµο τη δική της  συλλογή εφαρµογών γρα-
φείου,  που ονοµαζόταν τότε Star Office και ταυτόχρονα 
στην κοινότητα των προγραµµατιστών τον πηγαίο κώδικα 
αυτών των εφαρµογών προκειµένου να συνεχιστεί η ανά-
πτυξη και η βελτίωσή τους. Σήµερα  η οικογένεια του 
Open Office.org µετρά µερικές χιλιάδες ενεργούς χρή-
στες και προγραµµατιστές που συµβάλλουν στην συνεχό-
µενη ανάπτυξη και βελτίωση του, πάνω από 100 εκατοµ-
µύρια downloads και υποστήριξη 80 και πλέον γλωσσών. 
Το Open Office.org ή αλλιώς OO.o αποτελεί µία σουίτα  
εφαρµογών γραφείου η οποία παρέχεται δωρεάνδωρεάνδωρεάνδωρεάν για ο-
ποιαδήποτε χρήση (προσωπική, επαγγελµατική, εκπαιδευ-
τική). Οποιοσδήποτε µπορεί να κατεβάσει και να εγκατα-
στήσει το Open Office.org  σε όσους Η/Υ επιθυµεί,  να 
δηµιουργήσει αντίγραφα και να τα διανείµει σε φίλους, 
συνεργάτες, κλπ. χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει το πα-
ραµικρό για άδειες χρήσης. Επιπλέον υπάρχουν διαθέσι-
µες εκδόσεις για οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα: Mi-
crosoft Windows, Linux, Mac OS, Solaris. 
Οι εφαρµογές που αποτελούν το Open Office.org είναι 
πλήρως εξελληνισµένες, και ανταγωνίζονται επάξια αντί-
στοιχα προϊόντα λογισµικού που κοστίζουν ακριβά.  Στα 
κοινά χαρακτηριστικά των εφαρµογών αυτών αξίζει να 
αναφέρουµε : 

• την ύπαρξη των Αυτόµατων Πιλότων ή Μάγων  
(Wizards) οι οποίοι διευκολύνουν και αυτοµατοποιούν 
την εκτέλεση διαφόρων εργασιών όπως η δηµιουργία 
τυποποιηµένων εγγράφων (επιστολές φαξ κλπ.), η 
εγκατάσταση επιπλέον γραµµατοσειρών από το ∆ια-
δίκτυο, η προσθήκη νέων λεξικών  κλπ. 

• τη δυνατότητα εξαγωγής σε PDF  χωρίς τη χρήση 
εξειδικευµένων προγραµµάτων, 

• την ύπαρξη ελληνικού ορθογράφου, 

• το πολύ µικρό µέγεθος αρχείων που παράγονται γε-
γονός που οφείλεται στη χρήση του προτύπου Open 
Document Format για την αποθήκευση των αρχείων. 

Οι επιµέρους εφαρµογές που αποτελούν την οικογένεια  
προγραµµάτων του Open Office.org είναι: 
WriterWriterWriterWriter.... Αποτελεί έναν µοντέρνο, εύκολο στη χρήση και 
πλήρως εξοπλισµένο επεξεργαστή κειµένου. 
CalcCalcCalcCalc. Εφαρµογή διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων που 
παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για επεξεργασία και 
παρουσίαση αριθµητικών δεδοµένων σε πίνακες ή σε δια-
γράµµατα. 
ImpressImpressImpressImpress. ∆ηµιουργία πολυµεσικών παρουσιάσεων (slide 

shows) 
BaseBaseBaseBase. Εφαρµογή διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµέ-

νων. 
DrawDrawDrawDraw. . . . Γραφιστικό    πρόγραµµα που παρέχει τη δυνατότητα 
δηµιουργίας απλών διαγραµµάτων αλλά και περίπλοκων 

Ε πτά χρόνια πριν, στις 13 Οκτωβρίου 2000, µία από 
τις εταιρίες κολοσσούς της 
Πληροφορικής, η Sun Micro-
systems, ξεκινά το project 
«Open Office.org». Αποφασί-

τρισδιάστατων γραφικών. [και εξαγωγής τους  σε Flash].  
MathMathMathMath. Απλό και ισχυρό εργαλείο δηµιουργίας µαθηµατικών 
εξισώσεων.  
Από την έκδοση 2.0 και µετά η κοινότητα που αναπτύσσει 
το Open Office.org έδωσε µεγάλη βαρύτητα στο περιβάλλον 
εργασίας αλλά και στη συµβατότητα µε τις υπόλοιπες εφαρ-
µογές γραφείου, δύο παράγοντες σηµαντικοί που προβλη-
µατίζουν την συντριπτική πλειονότητα των χρηστών που θα 
επιθυµούσαν την µετάβαση στο Open Office.org. Και στους 
δύο αυτούς τοµείς οι εφαρµογές του Open Office.org τα 
καταφέρνουν περίφηµα: 

• προσφέρουν ένα περιβάλλον εργασίας που παρουσιάζει 
µεγάλη οµοιότητα µε αντίστοιχες εµπορικές εφαρµο-
γές. 

• παρέχουν πλήρη συµβατότητα µε αρχεία που έχουν 
δηµιουργηθεί µε άλλες ανταγωνιστικές εφαρµογές 
(επεξεργασία ήδη υπαρχόντων αρχείων αλλά και αποθή-
κευση νέων αρχείων σε µορφή επεξεργάσιµη από άλλες 
ανταγωνιστικές  εφαρµογές). 

Ανεξάρτητα πάντως από το αν το Open Office.org αποτελέ-
σει τη βασική σας επιλογή το σίγουρο είναι ότι αξίζει µία 
δοκιµή. Εξάλλου δεν πρόκειται να σας κοστίσει απολύτως 
τίποτα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ο ελληνικός δικτυακός τόπος του Open Office.org 
http://el.openoffice.org/http://el.openoffice.org/http://el.openoffice.org/http://el.openoffice.org/    
 
Κατεβάστε την νέα έκδοση του Open Office.org 
http://tinyurl.com/2laddmhttp://tinyurl.com/2laddmhttp://tinyurl.com/2laddmhttp://tinyurl.com/2laddm    
 
Ο επίσηµος δικτυακός τόπος του Open Office.org 
http://www.openoffice.org/http://www.openoffice.org/http://www.openoffice.org/http://www.openoffice.org/    
    
Αναλυτική Περιγραφή των χαρακτηριστικών της κάθε εφαρ-
µογής 
http://tinyurl.com/47l9nhttp://tinyurl.com/47l9nhttp://tinyurl.com/47l9nhttp://tinyurl.com/47l9n    
 
Σχετικό άρθρο της  Wikipedia 
http://tinyurl.com/gmm7lhttp://tinyurl.com/gmm7lhttp://tinyurl.com/gmm7lhttp://tinyurl.com/gmm7l    
    
On-Line µαθήµατα Impress 
http://www.mathisis.org/http://www.mathisis.org/http://www.mathisis.org/http://www.mathisis.org/ 
 

On-Line µαθήµατα Open Office.org από το Πανεπιστήµιο 
της Μακεδονίας 
http://preview.tinyurl.com/yvkbg2http://preview.tinyurl.com/yvkbg2http://preview.tinyurl.com/yvkbg2http://preview.tinyurl.com/yvkbg2    
 
Μία πρώτη επαφή µε το Writer (YouTube video) 
http://tinyurl.com/24zcrzhttp://tinyurl.com/24zcrzhttp://tinyurl.com/24zcrzhttp://tinyurl.com/24zcrz    
 
Παρουσίαση του Open Office.org (YouTube video) 
http://tinyurl.com/yodbwwhttp://tinyurl.com/yodbwwhttp://tinyurl.com/yodbwwhttp://tinyurl.com/yodbww 
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σηµαντικό αρχείο; Μήπως το λειτουργικό σας σύστηµα 
παρουσιάζει αστάθεια µετά την εγκατάσταση µίας και-
νούργιας συσκευής ή ενός προγράµµατος;  
Τα παραπάνω είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι διαχειριστές συστηµάτων Η/Υ αλλά και 
οι απλοί χρήστες. Η λύση είναι είτε ατέλειωτες ώρες ε-
λέγχου µε διαγνωστικά εργαλεία, είτε η διαµόρφωση και 
επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος και όλων 
των προγραµµάτων µε προφανή αποτελέσµατα τη σπατά-
λη σε χρόνο και χρήµα. 
Σε κάτι τέτοιες στιγµές είναι που θέλετε να  γυρίσετε το 
χρόνο πίσω και τους Η/Υ σας σε µία προηγούµενη σταθε-
ρή και υγιή κατάσταση. Με τη χρήση µίας κάρτας επανα-
φοράς (recovery card) αποκτάτε αυτή τη δυνατότητα. 
Πρόκειται για µία κάρτα που τοποθετείται στη µητρική 
πλακέτα του Η/Υ (PCI slot) και επαναφέρει τα δεδοµένα 
του σκληρού δίσκου (αρχεία και φακέλους, προγράµµατα, 
ρυθµίσεις χρήστη), ακαριαία µε την εποµένη επανεκκίνη-
ση του συστήµατος. Ο χρήστης  µε µία απλή διαδικασία 
λαµβάνει µία «εικόνα» (image) των δεδοµένων του σκλη-
ρού δίσκου, η οποία και αποθηκεύεται ανεξάρτητα.  Η 
κάρτα επαναφοράς αναλύει τις µεταγενέστερες αλλαγές 
που θα συµβούν (διαγραφές, αρχείων, εγκαταστάσεις 
προγραµµάτων κλπ.) και µε την επανεκκίνηση του Η/Υ θα 
επαναφέρει τα δεδοµένα του σκληρού δίσκου εντός δευ-
τερολέπτων. Αυτό που πρακτικά συµβαίνει δηλαδή είναι 
ότι αγνοούνται  οι όποιες ενέργειες (επιβλαβείς ή µη) που 
έχουν λάβει χώρα και ο Η/Υ επανέρχεται σε µια προγενέ-
στερη κατάσταση που ο χρήστης έχει ορίσει. Όπως εύκο-
λα αντιλαµβάνεται κανείς κάθε ιός µπορεί πλέον να αφαι-
ρεθεί εύκολα από το σύστηµά µας (εξαλείφοντας ακόµα 
και την αναγκαιότητα της χρήσης κάποιου ειδικού προ-
γράµµατος αντιµετώπισης ιών — antivirus), µας παρέχεται 
η δυνατότητα εγκατάστασης και δοκιµής προγραµµάτων 
χωρίς το φόβο πιθανής ασυµβατότητας και δηµιουργίας 
προβληµάτων, καθώς και η άµεση επαναφορά αρχείων και 
φακέλων που κατά λάθος διαγράφηκαν. Η επαναφορά 
πραγµατοποιείται επιτυχώς ακόµα και µετά από µία δια-
µόρφωση (format) του σκληρού δίσκου. Και όλα αυτά υλο-
ποιούνται µε µία επανεκκίνηση του Η/Υ. 
Με έ ν α ν  π ρ ο σ ε κ τ ι κ ό  π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ό  των 
«εικόνων» (images) που παίρνουµε, µία κάρτα επαναφο-
ράς µπορεί να αποτελέσει µια σίγουρη λύση ενάντια στη 
διαγραφή αρχείων, φακέλων, προγραµµάτων, οδηγών συ-
σκευών κτλ. Μία λανθασµένη διαγραφή ενός φακέλου π.χ. 
µπορεί να αποτραπεί αρκεί η τελευταία «εικόνα» (image) 
να περιέχει το σχετικό φάκελο, σαν να µην είχε συµβεί 
ποτέ. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν την κάρτα επα-

Μ ήπως είχατε  την ατυχία να µολυνθεί ο Η/Υ σας 
από κάποιον καταστροφικό ιό 
επειδή ανοίξατε κάποιο ύποπτο 
αρχείο που έφτασε µε το ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο; Έχετε 
διαγράψει κατά λάθος ένα πολύ 

ναφοράς ιδανική λύση και για τα Σχολικά Εργαστήρια Πλη-
ροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) µε την προϋ-
πόθεση φυσικά ότι οι σταθµοί εργασίας (clients) θα ρυθµι-
στούν κατάλληλα ώστε τα αρχεία που δηµιουργούν οι µαθη-
τές να αποθηκεύονται στον Εξυπηρετητή (server)  του Σχο-
λικού Εργαστηρίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.recoverycard.comhttp://www.recoverycard.comhttp://www.recoverycard.comhttp://www.recoverycard.com    

http://www.elstonsystems.com/prod/http://www.elstonsystems.com/prod/http://www.elstonsystems.com/prod/http://www.elstonsystems.com/prod/    

http://www.hard_drive_recovery_card.htmlhttp://www.hard_drive_recovery_card.htmlhttp://www.hard_drive_recovery_card.htmlhttp://www.hard_drive_recovery_card.html    

http://www.mastereye.gr/hddguarder/http://www.mastereye.gr/hddguarder/http://www.mastereye.gr/hddguarder/http://www.mastereye.gr/hddguarder/    

http://www.civilsoft.gr/index.php?productn=2500http://www.civilsoft.gr/index.php?productn=2500http://www.civilsoft.gr/index.php?productn=2500http://www.civilsoft.gr/index.php?productn=2500    
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δύναµη για την πρόοδο αλλά για να κρατάει τα πράγµατα 
κολληµένα. Η διάταξη QWERTY δεν έχει λογική εξήγηση, 
µόνον ιστορική. Ξεκίνησε ως απάντηση σε ένα πρόβληµα 
των πρώτων ηµερών της γραφοµηχανής: τα πλήκτρα συ-
νήθιζαν να κολλούν. Η ιδέα ήταν να ελαχιστοποιηθούν τα 
προβλήµατα σύγκρουσης, χωρίζοντας εκείνα τα πλήκτρα 
που χρησιµοποιούνταν συχνά κατά ακολουθία. Μερικά 
χρόνια αργότερα, γενικές βελτιώσεις στην τεχνολογία 
εξάλειψαν το πρόβληµα του κολλήµατος των πλήκτρων, 
αλλά η σειρά QWERTY έµεινε. Από τη στιγµή που καθιε-
ρώθηκε, κατέληξε σε πολλά εκατοµµύρια γραφοµηχανών 
και σε µία µέθοδο (αλήθεια, ένα πλήρως αποτυχηµένο 
πρόγραµµα) µάθησης δακτυλογράφησης. Το κοινωνικό 
κόστος της αλλαγής (για παράδειγµα η τοποθέτηση των 
πιο συχνά χρησιµοποιούµενων πλήκτρων µαζί, στο πλη-
κτρολόγιο) αυξήθηκε µε το κεκτηµένο δικαίωµα που δηµι-
ουργήθηκε από το γεγονός ότι πολλά δάκτυλα γνωρίζουν 
σήµερα να ακολουθούν το πληκτρολόγιο QWERTY. Το 
QWERTY παρέµεινε παρά την ύπαρξη άλλων, πιο 
«λογικών» συστηµάτων. Από την άλλη πλευρά, αν µιλή-
σεις µε τους ανθρώπους για τη διάταξη QWERTY, θα τη 
δικαιολογήσουν µε «αντικειµενικά» κριτήρια. Θα πουν ότι 
«µεγιστοποιεί αυτό» ή «ελαχιστοποιεί εκείνο». Αν και αυ-
τές οι δικαιολογίες δεν έχουν λογική βάση, εικονογρα-
φούν µια διεργασία, µία κοινωνική διεργασία µυθοποίησης 
που µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε µια δικαιολογία για 
οποιαδήποτε περασµένη µας επιλογή (πρωτόγονη πολλές 
φορές) µέσα σε ένα σύστηµα.  
 
Όταν επιλέγουµε τη γλώσσα προγραµµατισµού µε την 
οποία θα ξεκινήσουν τα παιδιά να µαθαίνουν τον προγραµ-
µατισµό υπολογιστών πρέπει να αναµένεται ένα δυναµικό 
φαινόµενο QWERTY. Η αποδοχή παραδοσιακών γλωσσών 
δοµηµένου προγραµµατισµού τύπου Pascal ή Basic ως 
εκπαιδευτικά προγραµµατιστικά περιβάλλοντα για αρχάρι-
ους µαθητές θυµίζει τον τρόπο που αποδεχτήκαµε το 
πληκτρολόγιο  QWERTY. 
Απόσπασµα από τις «Νοητικές Θύελλες» του Seymour 
Papert (1991).  
 
Στο νέο διδακτικό πακέτο Πληροφορικής Γυµνασίου για 
την ενότητα του προγραµµατισµού  της Γ’ τάξης  προτεί-
νεται ως γλώσσα προγραµµατισµού, η γλώσσα Logo. H 

Η  “πρώτη σειρά των αλφα-βητικών πλήκτρων µιας 
κλασικής γραφοµηχανής διαβά-
ζεται QWERTY. Αυτό συµβολί-
ζει για µένα το τρόπο µε τον 
οποίο η τεχνολογία µπορεί πολύ 
συχνά να λειτουργεί όχι ως µια 

πρόταση αυτή ξαναφέρνει στο προσκήνιο την παραδοσιακή 
πλέον αντιπαράθεση για το ποια γλώσσα προγραµµατισµού 
είναι κατάλληλη για να ξεκινήσουν τα παιδιά να προγραµµα-
τίζουν τους υπολογιστές. Πριν ξεκινήσουµε να επιχειρηµα-
τολογούµε υπέρ ή εναντίον µιας τέτοιας επιλογής πρέπει να 
στοχαστούµε για το σκοπό  της εισαγωγής του προγραµµα-
τισµού των υπολογιστών  στο Γυµνάσιο ως γνωστικό αντι-
κείµενο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
Είναι ξεκάθαρο ότι ο προγραµµατισµός υπολογιστών στο 
Γυµνάσιο δεν αποτελεί επαγγελµατική κατάρτιση για τους 
αποφοίτους του. Εξάλλου οι σχετικές µε τους υπολογιστές 
θέσεις εργασίας για τις οποίες κάποιος µπορεί να προσληφ-
θεί άµεσα µετά το Γυµνάσιο δεν είναι θέσεις εργασίας επι-
στηµόνων Πληροφορικής αλλά θέσεις που αφορούν κυρίως 
την εισαγωγή δεδοµένων,  την επίλυση απλών τεχνικών 
προβληµάτων και πιθανά τον χώρο των πωλήσεων. Κύριος 
σκοπός της ένταξης του προγραµµατισµού σύµφωνα µε το 
νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών 
Πληροφορικής (∆.Ε.Π.Π.Σ. ΦΕΚ 304/13-03-2003) είναι η 
συνεχής ενασχόληση και ο πειραµατισµός µε συγκεκριµένες 
πλευρές ενός απλού προβλήµατος καθώς και  η διαµόρφω-
ση στρατηγικών για την αντιµετώπισή του.  
Η διαδικασία του προγραµµατισµού ενός υπολογιστή µπορεί 
να είναι ελκυστική σε πολλά παιδιά όταν αντιµετωπίζουν 
ενδιαφέροντα προς αυτά προβλήµατα που ταιριάζουν µε 
την ηλικία τους, το γνωστικό τους υπόβαθρο και τα βιώµατά 
τους (Βοσνιάδου, 2002), όπως για παράδειγµα η δηµιουργία 
ενός παιχνιδιού. Όπως υποστηρίζει ο Harvey (1991) «µε το 
να αντιµετωπίσουν  οι µαθητές τη διαδικασία του προγραµ-
µατισµού σοβαρά, βιώνουν την προσπάθεια της επίτευξης 
ενός στόχου που έχουν δεσµευτεί να επιτύχουν, όπως άλλα 
παιδιά ανάλογα βιώνουν ανάλογες εµπειρίες από τη συµµε-
τοχή τους σε  αθλητικές οµάδες, ή από τη συµµετοχή τους 
στη σχολική εφηµερίδα. Η ελκυστικότητα  του προγραµµα-
τισµού προέρχεται από τη δυνατότητα του µαθητή να µπο-
ρεί να επιτύχει πραγµατικά αποτελέσµατα, χρησιµοποιώ-
ντας τον υπολογιστή για κάποιο πραγµατικό σκοπό. Ως εκ-
παιδευτικοί πρέπει να αισθανόµαστε ευτυχείς όταν µπορού-
µε να ενθαρρύνουµε τους µαθητές µας σε αυτήν την επιδί-
ωξη καθώς κατά τη διάρκεια της επίτευξης του σκοπού, οι 
µαθητές µαθαίνουν για τις  τυπικές γλώσσες προγραµµατι-
σµού, για την επεξεργασία µιας ακατέργαστης λύσης 
(διόρθωση-debugging), για τις αποφάσεις στην εφαρµοσµέ-
νη µηχανική, και πολλά άλλα καλά µαθήµατα». 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό η έµφαση σε αυστηρές αρχές του 
προγραµµατισµού, όπως αυτές προσεγγίζονται από την 
τεχνολογία λογισµικού και την τυπική λογική της θεωρητι-
κής πληροφορικής δεν είναι µαθησιακός στόχος στο Γυµνά-
σιο. Σύµφωνα µε τον Harvey (1991) «όσο αφορά τον προ-
γραµµατισµό δεν υπάρχει καµία ιδιαίτερη ικανότητα που 
κάθε µαθητής Γυµνασίου πρέπει να κατέχει άριστα. Είναι 

Σύγχρονα παραθυρικά προγραµ-Σύγχρονα παραθυρικά προγραµ-Σύγχρονα παραθυρικά προγραµ-Σύγχρονα παραθυρικά προγραµ-
µατιστικά περιβάλλοντα µατιστικά περιβάλλοντα µατιστικά περιβάλλοντα µατιστικά περιβάλλοντα LogoLogoLogoLogo----
Like Like Like Like ως πρόταση για τον προ-ως πρόταση για τον προ-ως πρόταση για τον προ-ως πρόταση για τον προ-
γραµµατισµό Η/Υ στη Γ’ Γυµνα-γραµµατισµό Η/Υ στη Γ’ Γυµνα-γραµµατισµό Η/Υ στη Γ’ Γυµνα-γραµµατισµό Η/Υ στη Γ’ Γυµνα-
σίου σίου σίου σίου         
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αρκετό εάν κάθε µαθητής ακολουθεί µια µοναδική κατεύ-
θυνση και καταλήγει µε πολύ ελλειµµατική γνώση η οποία 
µπορεί να διορθωθεί αργότερα». Αντίθετα σύµφωνα µε το 
νέο ∆.Ε.Π.Π.Σ στόχο αποτελεί η εµπλοκή των µαθητών σε 
πρακτικά έργα (projects) προγραµµατισµού για την ενί-
σχυση: 

• της  ανάπτυξης της ικανότητας του µαθητή να δηµι-
ουργεί 

• της αξιοποίησης των υπολογιστικών τεχνολογιών ως 
εργαλεία µάθησης και σκέψης 

• της ανάπτυξης δεξιοτήτων µοντελοποίησης και τεχνι-
κών επίλυσης προβληµάτων 

• της ικανότητας στη χρήση συµβολικών µέσων 
έκφρασης και διερεύνησης. 

• του συµµετοχικού-συνεργατικού χαρακτήρα της µά-
θησης 

Με την επιλογή σύγχρονων παραθυρικών περιβαλλόντων 
της Logo (ή Logo like περιβαλλόντων) µε γραφικά, κινού-
µενα σχέδια, εικόνα και ήχο υποκινείται η ανάπτυξη εσω-
τερικών κινήτρων στο µαθητή προκειµένου να εµπλακεί 
επιτυχώς στη µαθησιακή διαδικασία. Εκµεταλλευόµενοι τη 
δυνατότητα του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος ενδυ-
ναµώνεται το στοιχείο της διασκέδασης στη µαθησιακή 
διαδικασία και ενθαρρύνονται οι µαθητές για ενεργό συµ-
µετοχή σε επιστηµονικά διεπιστηµονικά έργα (projects) 
για ολιστική προσέγγιση της γνώσης (Frey, 1999). Τέτοια 
εξελληνισµένα περιβάλλοντα µπορεί κανείς να συναντήσει 
στο Microworlds Pro, ή στο µικρόκοσµο «Χελωνόκοσµος» 
της πλατφόρµας Αβάκιο (ελεύθερο λογισµικό, διανέµεται 
στο συνοδευτικό CD-ROM του βιβλίου του Εκπαιδευτι-
κού).   
Στην προσπάθειά τους οι µαθητές να υλοποιήσουν ένα  
έργο και να «διδάξουν» τον υπολογιστή να εκτελεί τις 
εντολές τους, χρησιµοποιούν τη µηχανή ως εργαλείο διε-
ρεύνησης και µοντελοποίησης επιστηµονικών εννοιών 
(Papert, 1991, Harel&Papert, 1991). Μέσα από την ανα-
τροφοδότηση του υπολογιστή, µετασχηµατίζουν προο-
δευτικά τις ιδέες τους, αφοµοιώνουν ή συµµορφώνουν τις 
πρότερες γνώσεις τους  χωρίς το άγχος της 
«ποινικοποίησης» του λάθους (Αργύρης, 2002).  Προσπα-
θώντας οι µαθητές να επιβληθούν στο προγραµµατιστικό 
περιβάλλον, ψάχνοντας τρόπους να κάνουν το πρόγραµ-
µα να δουλέψει, γεύονται την εµπειρία της επιτυχίας και 
της αποτυχίας και τις αντιµετωπίζουν ως πληροφορία και 
όχι ως αµοιβή ή ποινή (Papert, 1991, Donalson, 1995).   
Καθώς ο προγραµµατισµός σε µια υψηλού επιπέδου γλώσ-
σα όπως η Logo είναι πολύ ευκολότερος από τη χρήση  
µιας χαµηλού επιπέδου γλώσσας όπως PASCAL, οι µαθη-
τές µπορούν να επικεντρωθούν στις ενδιαφέρουσες πτυ-
χές της επίλυσης ενός  προβλήµατος, γράφοντας απαιτη-
τικά προγράµµατα χωρίς το άγχος βαρετών τεχνικών λε-
πτοµερειών, που επιβάλλουν γλώσσες χαµηλότερου επιπέ-
δου (Harvey, 1991). Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές πολύ 
γρήγορα µπορούν να πειραµατιστούν µε δύσκολες 
έννοιες του προγραµµατισµού, όπως είναι η δοµή επανά-
ληψης ή οι διαδικασίες. Το προγραµµατιστικό περιβάλλον 
παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές να φτιάξουν µε 
απλό τρόπο µία διαδικασία και έπειτα να το χρησιµοποιή-
σουν για την κατασκευή µιας ακόµα πιο σύνθετης και πιο 
γενικευµένης διαδικασίας. Για παράδειγµα από τη διαδικα-
σία της δηµιουργίας ενός τριγώνου και ενός τετραγώνου 
οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν τη διαδικασία δη-

µιουργίας ενός σπιτιού και στη συνέχεια ενός µικρού χω-
ριού (εικόνα 1). Το υπολογιστικό περιβάλλον λειτουργεί κα-
τά αυτό τον τρόπο ως «νοητική σκαλωσιά» επιτρέποντας τη 
δόµηση ολοένα και πιο σύνθετων και πολύπλοκων εντολών 
ενισχύοντας έτσι την προοδευτικά εξελισσόµενη αφαιρετι-
κή σκέψη (Harel & Papert, 1991). Παράλληλα εµπλουτίζεται 
το «ρεπερτόριο» επικοινωνίας του µαθητή µε το µηχάνηµα 
µέσα από τη χρήση συµβολικής γλώσσας (Kynigos, 1995, 
Noss&Hoyles, 1996). 
 

 
Εικόνα 1: Η διαδικασία σπίτι υλοποιηµένη στο προγραµµατιστικό 

περιβάλλον Μicroworlds Pro 
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∆ ύο είναι οι κύριοι λόγοι που προσπαθούµε να αποφύ-γουµε την επανεγκατάσταση των Windows, όταν ε-
κείνα αρχίζουν να διολισθαίνου: 1) Η επανεγκατάσταση 
όλων των προγραµµάτων και  2) η επανεγκατάσταση όλων 
των συσκευών που βρίσκονται στο σύστηµά µας (κάρτα 
γραφικών, εκτυπωτής, modem κλπ). Τη λύση στο δεύτερο 
πρόβληµα έρχονται να δώσουν εργαλεία, τα οποία ανα-
λαµβάνουν να κρατήσουν αντίγραφα ασφαλείας (backup) 
σε ένα φάκελο όλων των οδηγών (drivers) που χρησιµοποι-
ούνται από τα windows, ώστε να µη χρειάζεται να ψά-
χνουµε τα αρχικά CD της εγκατάστασής τους. Ένα από 
αυτά το οποίο διατίθεται δωρεάν υπό την άδεια GNU ως 
SourceForge Project είναι το DriverBackup!. To συγκεκρι-
µένο πρόγραµµα θα βρείτε στη διεύθυνση: 
[http://tinyurl.com/yohsowhttp://tinyurl.com/yohsowhttp://tinyurl.com/yohsowhttp://tinyurl.com/yohsow]. Εκτελώντας το πρόγραµµα θα 
εµφανιστεί µια λίστα µε όλους τους οδηγούς (drivers) συ-
σκευών που έχουν εγκατασταθεί στο σύστηµά σας, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια επιλέγουµε το φάκελο στον οποίο θα συγκε-
ντρωθούν τα αρχεία όλων των οδηγών (drivers) από το 
κουµπί Change…Change…Change…Change… και τέλος πατάµε στο κουµπί Backup Backup Backup Backup 
driversdriversdriversdrivers. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλε-
πτα και µέσα στο φάκελο δηµιουργούνται υποφάκελοι για 
κάθε οδηγό (driver) συσκευής. Κατά την επανεγκατάστα-
ση των Windows, αρκεί να κατευθύνετε τον οδηγό της 
εγκατάστασης των διαφόρων συσκευών σας  στο συγκε-
κριµένο φάκελο, ώστε να εντοπίσει τον κατάλληλο οδηγό.  

Η  εγκατάσταση των προϊόντων της Microsoft (Windows, 
Office κλπ.) απαιτεί την εισαγωγή κάποιου νόµιµου CD 

key ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
εγκατάστασή τους. Η διαχείριση των CD keys είναι ευθύνη 
του υπευθύνου του σχολικού εργαστηρίου, καθώς και της 
διεύθυνσης κάθε σχολικής µονάδας. Τα κλειδιά αυτά είναι 
καταγεγραµµένα είτε πάνω στα κουτιά των κεντρικών µονά-
δων κάθε υπολογιστή, είτε σε ειδικές άδειες της Microsoft 
(Open License). Ένας γρηγορότερος τρόπος για την εύρε-
ση των κλειδιών αυτών είναι η χρήση ειδικών προγραµµάτων 
τα οποία σαρώνουν το σύστηµα και βρίσκουν τα CD keys 
για εµάς. Ένα από αυτά είναι το ProduKey, το οποίο διατί-
θεται ελεύθερα στους χρήστες. Το ProduKey θα βρείτε 
στις παρακάτω διευθύνσεις  

• Από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας  
[http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.htmlhttp://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.htmlhttp://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.htmlhttp://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html] 

•   Από το site της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ν.Εύβοιας στην 
ενότητα ΚΕΠΛΗΝΕΤ > ∆ιαθέσιµο Λογισµικό > Ελεύθερο 
Λογισµικό Γενικής Χρήσης > Λογισµικό για Windows  
[ftpftpftpftp://://://://srvsrvsrvsrv----didedidedidedide....eyveyveyveyv....schschschsch....grgrgrgr////FreewareFreewareFreewareFreeware////produkeyprodukeyprodukeyprodukey....zipzipzipzip] 
 
Μόλις εκτελέσετε το exe αρχείο της εφαρµογής θα εµφανι-
στούν τα εγκατεστηµένα προγράµµατα της Microsoft µαζί 
µε τα CD keys τους, όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 

Τα CD keys µπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε αρχείο txt 
ώστε να τα έχετε διαθέσιµα µελλοντικά, πατώντας στο εικο-
νίδιο της Αποθήκευσης. Συνεπώς, µε το ProduKey µπορείτε 
να έχετε σε ηλεκτρονικό αρχείο άµεσα τα CD keys των προ-
ϊόντων της Microsoft ή ακόµα και να ανακτήσετε το CD key 
σε περίπτωση που το έχετε χάσει. 

 

Αντίγραφα ασφαλείας των οδη-Αντίγραφα ασφαλείας των οδη-Αντίγραφα ασφαλείας των οδη-Αντίγραφα ασφαλείας των οδη-
γών (γών (γών (γών (drivers) drivers) drivers) drivers) των συσκευών του των συσκευών του των συσκευών του των συσκευών του 
Η/Υ σαςΗ/Υ σαςΗ/Υ σαςΗ/Υ σας ....     
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Εύρεση Κλειδιών Εγκατάστασης Εύρεση Κλειδιών Εγκατάστασης Εύρεση Κλειδιών Εγκατάστασης Εύρεση Κλειδιών Εγκατάστασης 
((((CD Keys) CD Keys) CD Keys) CD Keys) για τα προϊόντα λογι-για τα προϊόντα λογι-για τα προϊόντα λογι-για τα προϊόντα λογι-
σµικού της σµικού της σµικού της σµικού της Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft     
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� Στις αρχές ∆εκεµβρίου αναµένεται  να ξεκινήσει η 
ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης σχολικών και διοι-
κητικών µονάδων σε ADSL (πρόσκληση 105). 
 
� Ανέλαβαν καθήκοντα οι σχολικοί σύµβουλοι Πληροφο-
ρικής. Για τους νοµούς Βοιωτίας και Εύβοιας ως σχολικός 
σύµβουλος ανέλαβε ο κ. Αντώνης Κωστάκος. Σε συνεργα-
σία µε το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ N.Εύβοιας πολύ σύντοµα θα ξεκι-
νήσουν ενηµερωτικές συναντήσεις σε κεντρικά σηµεία 
του νοµού µας µε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής    
∆/θµιας Εκπαίδευσης. 
 
� Κυκλοφόρησε  στα Γυµνάσια όλης της χώρας, το νέο 
διδακτικό πακέτο Πληροφορικής Γυµνασίου. Για τη φετινή 
χρονιά το βιβλίο Μαθητή µοιράστηκε στους µαθητές  της 
Α’ Γυµνασίου ώστε  να το κρατήσουν και για τις υπόλοιπες 
τάξεις. Εκτός από την έντυπη µορφή και τα δύο βιβλία 
είναι στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των γο-
νέων και των µαθητών, σε ηλεκτρονική µορφή από: - το 
δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου   
 (http://pihttp://pihttp://pihttp://pi----schools.sch.gr/gymnasio/schools.sch.gr/gymnasio/schools.sch.gr/gymnasio/schools.sch.gr/gymnasio/) 
- το δικτυακό τόπο της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπαίδευσης 
Ν.Ευβοίας (http://tinyurl.com/2q5fg9http://tinyurl.com/2q5fg9http://tinyurl.com/2q5fg9http://tinyurl.com/2q5fg9)   
 Με πρωτοβουλία της συγγραφικής οµάδας 
(Α.Αράπογλου, Χ. Μαβόγλου, Η.Οικονοµάκος, Κ.Φύτρος) 
το βιβλίο Εκπαιδευτικού συνοδεύεται από CD-ROM µε 
πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, που φιλοξενείται στον  
δικτυακό τόπο υποστήριξης του νέου βιβλίου  
(http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www....gymitgymitgymitgymit....grgrgrgr) φιλοδοξώντας  να ανανεώνεται ως 
προς το περιεχόµενο κάθε χρόνο. 
  
� Κυκλοφόρησαν νέοι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού 
για το Γυµνάσιο. Μπορείτε να τους κατεβάσετε από τον 
κ ό µ β ο  τ ο υ  Π α ι δ α γω γ ι κ ο ύ  Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ                         

(http://pihttp://pihttp://pihttp://pi----schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/). 
 
� Στα πλαίσια του εορτασµού για την Παγκόσµια Ηµέρα 
Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, που θα λάβει χώρα για πέµπτη συ-
νεχή χρονιά στις 12 Φεβρουαρίου του 2008, ο Ελληνικός 
Κόµβος «Safer Internet» (http://www.saferinternet.grhttp://www.saferinternet.grhttp://www.saferinternet.grhttp://www.saferinternet.gr) καλεί 
παιδιά και νέους να εκφράσουν δηµιουργικά τις ιδέες και 
απόψεις τους µέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισµό που 
διοργανώνει το δίκτυο Εθνικών Κόµβων Insafe.  
(http://tinyurl.com/24rvrlhttp://tinyurl.com/24rvrlhttp://tinyurl.com/24rvrlhttp://tinyurl.com/24rvrl).  
Σας προτείνουµε να διαβάσετε ένα µικρό αφιέρωµα στην 
Ασφαλή Περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο στο δικτυακό µας τόπο:  
http://tinyurl.com/ysdrs8http://tinyurl.com/ysdrs8http://tinyurl.com/ysdrs8http://tinyurl.com/ysdrs8  
 

� Το ΥΠΕΠΘ θέτει υπό την αιγίδα του τον 20ο Πανελλή-
νιο ∆ ιαγων ισµό  Πληροφορ ικής  2007-2008                        
(http://contest.csd.auth.gr/pdp/http://contest.csd.auth.gr/pdp/http://contest.csd.auth.gr/pdp/http://contest.csd.auth.gr/pdp/) που διοργανώνεται από 
την Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορι-
κής. 
 
� Σας προτείνουµε να επισκεφτείτε τη Εκπαιδευτική 
Πύλη για µαθητές που δηµιούργησε το Πανελλήνιο Σχολι-
κό ∆ίκτυο ( http://students.sch.gr/http://students.sch.gr/http://students.sch.gr/http://students.sch.gr/). 
 

� Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των Σχολικών Εργαστηρί-
ων Πληροφορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Υ) να συνεργάζονται  τηλεφωνι-
κά  µε το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για την αντιµετώπιση των προβλη-
µάτων που θα παρουσιαστούν. Λόγω έλλειψης τεχνικού 
προσωπικού στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν. Εύβοιας  είναι σηµαντική 
η προσπάθεια όλων µας για την τήρηση του κανονισµού 
Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (43892/Γ7/4-5-2006) και τη διασφάλιση της 
οµαλής λειτουργίας του σχολικού εργαστηρίου Πληροφορι-
κής. Για την επίσπευση του χρόνου επισκευής σοβαρών 
βλαβών σε Η/Υ του εργαστηρίου, προτείνεται η µεταφορά 
τους στα γραφεία µας, στη ∆/νση ∆/θµιας Εκπαίδευσης 
(Κριεζή 16,  34100 Χαλκίδα). 
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