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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            
Τα Τα  Τα  Τα  onononon ---- l i ne  l ine  l ine  l ine  
jukebox  jukebox  jukebox  jukebox  του  του  του  του  
∆ ιαδ ικτύο∆ ιαδ ικτύο∆ ιαδ ικτύο∆ ιαδ ικτύουυυυ    

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 αρθρογραφούνΣτο παρόν τεύχος αρθρογραφούνΣτο παρόν τεύχος αρθρογραφούνΣτο παρόν τεύχος αρθρογραφούν    

Γουλή Ευαγγελία, Γουλή Ευαγγελία, Γουλή Ευαγγελία, Γουλή Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής του 1ου Γυµνασίου Μεταµόρφωσης Ατιικής    

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    Τα  Τα  Τα  Τα  onononon ---- l i ne  j ukebox  l i ne  j ukebox  l i ne  j ukebox  l i ne  j ukebox  του  ∆ ιαδ ι -του  ∆ ιαδ ι -του  ∆ ιαδ ι -του  ∆ ιαδ ι -
κτύοκτύοκτύοκτύουυυυ    

ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣ         

04 04 04 04     Ο Εννοιολογικός Χάρτης: ∆ιδακτι-Ο Εννοιολογικός Χάρτης: ∆ιδακτι-Ο Εννοιολογικός Χάρτης: ∆ιδακτι-Ο Εννοιολογικός Χάρτης: ∆ιδακτι-
κή  Τεχνική και Στρατηγική Μάθη-κή  Τεχνική και Στρατηγική Μάθη-κή  Τεχνική και Στρατηγική Μάθη-κή  Τεχνική και Στρατηγική Μάθη-
σησησησηςςςς    

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 Β’Μέρος Β’Μέρος Β’Μέρος Β’    

ΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ     

08080808    Log Me In Log Me In Log Me In Log Me In (Αποµακρυσµένη ∆ιαχεί-(Αποµακρυσµένη ∆ιαχεί-(Αποµακρυσµένη ∆ιαχεί-(Αποµακρυσµένη ∆ιαχεί-
ριση Υπολογιστών) ριση Υπολογιστών) ριση Υπολογιστών) ριση Υπολογιστών)     

        

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         



1) 1) 1) 1) http://www.last.fhttp://www.last.fhttp://www.last.fhttp://www.last.fmmmm 

 

Πρόκειται για µία νέα και εντελώς διαφορετική προσέγγι-

ση του  τρόπου µε τον οποίο ακούµε µουσική ο οποίος µε 

βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα προβλέπεται ότι θα αποτε-

λέσει πρότυπο για το µέλλον. Σύµφωνα µε τους δηµιουρ-

γούς του αποτελεί τη µεγαλύτερη αυτή τη στιγµή µουσική 

κοινότητα στο ∆ιαδίκτυο. Η µουσική του βιβλιοθήκη περι-

λαµβάνει περισσότερα από 3,5 εκατοµµύρια τραγούδια 

ενώ το 2007 δύο από τις µεγαλύτερες δισκογραφικές ε-

ταιρίες στον κόσµο (H Warner Music και η Sony BMG) 

έδωσαν την άδεια στον last fm να αναπαράγει ολόκληρες 

τις συλλογές τους.    

Ουσιαστικά πρόκειται για µία υπηρεσία που σας δίνει τη 

δυνατότητα συνεχόµενης αναπαραγωγής µουσικής χωρίς 

διακοπές για διαφηµίσεις κλπ. Το µόνο που απαιτείται εί-

ναι να δηλώσετε  ένα συγκρότηµα ή καλλιτέχνη της αρε-

σκείας σας και  ο last.fm θα αρχίσει να παίζει τραγούδια 

από παρόµοιου ύφους καλλιτέχνες. Για κάθε συγκρότη-

µα / καλλιτέχνη  που ακούγεται  παρέχονται αναλυτική 

δισκογραφία και βιογραφία, video-clips τραγουδιών τους,  

συνδέσεις  προς on-line καταστήµατα από όπου µπορείτε 

να αγοράσετε το αντίστοιχο cd ή µεµονωµένα κοµµάτια. 

Αν κάποιο τραγούδι δεν σας αρέσει µπορείτε να ακούσετε 

το επόµενο µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.  

Για να εκµεταλλευτείτε πλήρως όµως όλες τις δυνατότητες 

που σας προσφέρει ο last.fm θα πρέπει δηµιουργήσετε έναν 

λογαριασµό, δωρεάν.  Η δηµιουργία λογαριασµού δεν είναι 

υποχρεωτική,  σας παρέχει όµως  πρόσβαση σε µία σειρά  

από άκρως ενδιαφέρουσες υπηρεσίες (οι οποίες συνεχώς 

διευρύνονται). Πιο συγκεκριµένα:   

- ∆υνατότητα  διαµόρφωσης του µουσικού σας προφίλ σας 

µε βάση τις επιλογές καλλιτεχνών και συγκροτηµάτων που 

κάνετε. Κάποιο τραγούδι που σας αρέσει µπορείτε να το 

προσθέσετε στα Αγαπηµένα σας, ή/και  να το συστήσετε 

στους φίλους σας ενώ αντίστοιχα κάποιο που δεν σας αρέ-

σει να το τοποθετήσετε στη «µαύρη λίστα» σας ώστε να 

µην το ξανακούσετε. Τo προφίλ σας µπορείτε να το ενηµε-

ρώνετε ακόµα και όταν  ακούτε µουσική από τη προσωπική 

συλλογή σας (cd,  mp3 κλπ.) χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε 

πρόγραµµα αναπαραγωγής (π.χ Windows Media Player, Wi-

namp, Real Player κλπ.)  Το µόνο που απαιτείται στην περί-

πτωση αυτή είναι η εγκατάσταση  του αντίστοιχου πρόσθε-

του (plugin) από την ιστοσελίδα του last.fm. Όλα τα τραγού-

δια που ακούτε καταγράφονται σε ένα log αρχείο που χρη-

σιµοποιείται για τη ενηµέρωση του µουσικού σας προφίλ, 

παρέχοντας σας πλήθος  πληροφοριών και στατιστικών, 

αναλυτικά εβδοµαδιαία charts (καλλιτέχνες – συγκροτήµατα 

– τραγούδια που ακούσατε περισσότερο). Η διαδικασία ενη-

µέρωσης του προφίλ σας ονοµάζεται scrobbling και µπορεί-

τε να διαβάσετε περισσότερα στη διεύθυνση  http://http://http://http://

www.last.fm/help/www.last.fm/help/www.last.fm/help/www.last.fm/help/    . . . . Έτσι µε την πάροδο του χρόνου ο 

last fm «µαθαίνει» τι σας αρέσει και τι όχι και σας προσφέ-

ρει µία πιο προσωποποιηµένη ακρόαση. 

- ∆υνατότητα  δηµιουργίας προσωπικών δυναµικών καταλό-

γων αναπαραγωγής µουσικών τραγουδιών (playlists) οι οποί-

οι είναι πάντα διαθέσιµοι προς ακρόαση.   

Τ α  Τ α  Τ α  Τ α  o no no no n ---- l i n e  j u k e b o x  l i n e  j u k e b o x  l i n e  j u k e b o x  l i n e  j u k e b o x  
τ ο υ  ∆ ι α δ ι κ τ ύ ο υτ ο υ  ∆ ι α δ ι κ τ ύ ο υτ ο υ  ∆ ι α δ ι κ τ ύ ο υτ ο υ  ∆ ι α δ ι κ τ ύ ο υ     

Γράφει  ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει  ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει  ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει  ο Θοδωρής Πάνος    

02    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

Η συντακτική οµάδα του  ΨΗΦΙΟΥ ΨΗΦΙΟΥ ΨΗΦΙΟΥ ΨΗΦΙΟΥ  ευχαριστεί όλους εσάς που αφιερώσατε λίγο από το χρόνο σας είτε για να συµµετάσχε-

τε ενεργά  στη δηµιουργία του ενηµερωτικού µας δελτίου µε τα άρθρα σας, είτε απλά για να επικοινωνήσετε και να µας προ-

τείνετε βελτιώσεις και ιδέες για τα επόµενα τεύχη. Το  ΨΗΦΙΟ  ΨΗΦΙΟ  ΨΗΦΙΟ  ΨΗΦΙΟ  φρέσκο και ανανεωµένο θα είναι πάλι κοντά σας το φθινό-

πωρο.  Σας ευχόµαστε  καλές διακοπές… 

Θοδωρής ΠάνοςΘοδωρής ΠάνοςΘοδωρής ΠάνοςΘοδωρής Πάνος     

Κ Α ΛΟ  Κ Α ΛΟΚ Α Ι Ρ Ι . . .Κ Α ΛΟ  Κ Α ΛΟΚ Α Ι Ρ Ι . . .Κ Α ΛΟ  Κ Α ΛΟΚ Α Ι Ρ Ι . . .Κ Α ΛΟ  Κ Α ΛΟΚ Α Ι Ρ Ι . . .     



03    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

- ∆υνατότητες κοινωνικής δικτύωσης. ∆ηλαδή δηµιουργίας 

οµάδων χρηστών (groups) που έχουν κοινά ενδιαφέροντα 

(π.χ. ακούνε το ίδιο είδος µουσικής) οι οποίοι µπορούν να 

επικοινωνούν,  να  προτείνουν τραγούδια / καλλιτέχνες / 

συγκροτήµατα στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας αλλά και 

ακούνε µουσική βασισµένη στις επιλογές των υπολοίπων 

µελών της οµάδας. 

- ∆υνατότητα στα νέα συγκροτήµατα και καλλιτέχνες να 

ανεβάσουν (upload) τα τραγούδια τους στον last.fm, τα 

οποία θα συµπεριληφθούν στις λίστες αναπαραγωγής των 

χρηστών που ακούνε παρόµοιου ύφους µουσική. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....lastlastlastlast....fmfmfmfm        

httphttphttphttp://://://://enenenen....wikipediawikipediawikipediawikipedia....orgorgorgorg////wikiwikiwikiwiki////LastLastLastLast....fmfmfmfm        

 

2) 2) 2) 2) httphttphttphttp://://://://musicoverymusicoverymusicoverymusicovery....cocococommmm        

 

Το musicovery.com αποτελεί µία διαδικτυακή υπηρεσία 

που παρέχει και αυτή τη δυνατότητα συνεχόµενης αναπα-

ραγωγής µουσικής χωρίς διακοπές για διαφηµίσεις κλπ., 

ακολουθεί όµως µία διαφορετική προσέγγιση από τον 

last.fm. 

Πιο συγκεκριµένα αφού  µεταβείτε στην ιστοσελίδα httphttphttphttp://://://://

musicoverymusicoverymusicoverymusicovery....comcomcomcom εµφανίζεται µπροστά σας ένας εικονικός 

music player στον οποίο προαιρετικά µπορείτε να δηλώσε-

τε: 

� τα είδη της µουσικής που σας αρέσουν 

� τη διάθεση σας (Energetic, Calm, Positive, Dark) 

� τη χρονιά ή τη  δεκαετία ή  τη χρονική περίοδο από την 

οποία επιθυµείτε να προέρχονται τα τραγούδια που θα 

ακούσετε (π.χ. 2005 µόνο, ή δεκαετία του ’80 ή επιλο-

γές από το 1970 ως το 2000) 

Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας αρχίζει η αναπαρα-

γωγή των τραγουδιών τα οποία απεικονίζονται σε ένα ε-

ντυπωσιακό και πολύχρωµο γράφηµα (σε κάθε είδος µουσι-

κής αντιστοιχεί ένα διαφορετικό χρώµα). Μπορείτε έτσι να 

δείτε ποια τραγούδια θα ακούσετε αλλά και µε ποια σειρά. 

Υπάρχει φυσικά και εδώ η δυνατότητα προσωρινής διακο-

πής, µετάβασης στο επόµενο τραγούδι, προσθήκης στα 

αγαπηµένα ή στη «µαύρη λίστα» καθώς και  σύνδεσµοι 

προς τα on-line καταστήµατα Amazon, i-Tunes και  e-bay. 

Αν δηµιουργήσετε µάλιστα ένα λογαριασµό (είναι δωρεάν) 

αποκτάτε τη δυνατότητα προσθέτοντας τραγούδια στα 

αγαπηµένα σας να δηµιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής 

(playlists) τις οποίες µπορεί να ακούσετε όποτε το θελήσε-

τε.  



ΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγή    

Η δηµιουργία µοντέλων από τους µαθητές αποτελεί µια 

από τις µεθόδους που έχουν στόχο την έκφραση, εξωτε-

ρίκευση, αναθεώρηση και αναδόµηση των εννοιολογικών 

σχηµάτων των µαθητών, καθώς και την εξωτερίκευση/

οπτικοποίηση και αξιολόγηση των αναπαραστάσεων τους 

(Jonassen 2004). Στα εργαλεία ποιοτικής µοντελοποίησης 

γνωστικού πεδίου εντάσσονται οι εννοιολογικοί χάρτεςεννοιολογικοί χάρτεςεννοιολογικοί χάρτεςεννοιολογικοί χάρτες 

(ΕΧ) (Novak and Gowin 1984). 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Συστατικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά ΕΧΣυστατικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά ΕΧΣυστατικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά ΕΧΣυστατικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά ΕΧ    

Βασικά συστατικά στοιχεία ενός ΕΧ είναι οι κόµβοικόµβοικόµβοικόµβοι που 

αναπαριστούν τις έννοιες και οι σύνδεσµοισύνδεσµοισύνδεσµοισύνδεσµοι που προσδιορί-

ζουν τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι έννοιες µπορεί 

να αφορούν αντικείµενα (περιγράφονται συνήθως µε ουσι-

αστικά ή συµβάντα/γεγονότα (περιγράφονται συνήθως µε 

ρήµατα). ∆ύο έννοιες συνδέονται µεταξύ τους µε µια 

γραµµή, µε ή χωρίς κατεύθυνση (όταν η σχέση δεν έχει 

κατεύθυνση αφορά µια ιεραρχική σχέση) και η γραµµή 

έχει µια ετικέτα που προσδιορίζει τη σχέση µεταξύ των 

δύο συνδεόµενων εννοιών. Η βασική έννοια που περιγρά-

φεται από τις έννοιες στις οποίες αναλύεται (συνήθως 

απεικονίζεται στην κορυφή του χάρτη) καλείται κεντρική κεντρική κεντρική κεντρική 

έννοιαέννοιαέννοιαέννοια. Η τριάδα Κόµβος-Σύνδεσµος-Κόµβος δηµιουργεί 

µια πρότασηπρότασηπρότασηπρόταση. Χαρακτηριστικά ενός ΕΧ αποτελούν (i) η 

ύπαρξη στατικών ή δυναµικών συνδέσµων µεταξύ των εν-

νοιών. (ii) η δοµή του χάρτη (ιεραρχική, κυκλική, υβριδική), 

(iii) η ύπαρξη σύνθετων συνδέσεων µεταξύ εννοιών, (iv) η 

ύπαρξη παραδειγµάτων, (v) ο ποιοτικός ή ποσοτικός χαρα-

κτηρισµός της κεντρικής έννοιας ή/και των επιµέρους εν-

νοιών, και (vi) η ερώτηση εστίασης. Η διαδικασία κατα-

σκευής ενός ΕΧ καλείται εννοιολογική χαρτογράφησηεννοιολογική χαρτογράφησηεννοιολογική χαρτογράφησηεννοιολογική χαρτογράφηση 

(ΕΧΓ). 

    

Λογισµικά ΕΧΓΛογισµικά ΕΧΓΛογισµικά ΕΧΓΛογισµικά ΕΧΓ    

Στα λογισµικά ΕΧΓ εµπορικού επιπέδου ανήκει το Inspira-

tion (http://www.inspiration.comhttp://www.inspiration.comhttp://www.inspiration.comhttp://www.inspiration.com). Στα υπολογιστικά και δια-

δικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν αναπτυχθεί 

σε ερευνητικό επίπεδο ανήκουν  το CmapTools    (http://http://http://http://

cmap.ihmc.uscmap.ihmc.uscmap.ihmc.uscmap.ihmc.us), και το COMPASS     

(http://hermes.di.uoa.gr/compasshttp://hermes.di.uoa.gr/compasshttp://hermes.di.uoa.gr/compasshttp://hermes.di.uoa.gr/compass). 

 
Αξιοποιώντας τον ΕΧ στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασίαΑξιοποιώντας τον ΕΧ στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασίαΑξιοποιώντας τον ΕΧ στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασίαΑξιοποιώντας τον ΕΧ στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία    

Η βιβλιογραφία σχετικά µε τη συνεισφορά και την αποτελε-

σµατικότητα του ΕΧ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη 

µάθηση είναι ιδιαίτερα πλούσια. Ο ΕΧ έχει αξιοποιηθεί σε 

διάφορα γνωστικά πεδία και σε διάφορες βαθµίδες εκπαί-

δευσης. Στο πλαίσιο µελετών, ο ΕΧ έχει χρησιµοποιηθεί ως 

εργαλείο (i) διερεύνησης της πρότερης γνώσης των µαθη-

τών, (ii) διερεύνησης των αναπαραστάσεων των µαθητών 

σχετικά µε το υπό εξέταση θέµα, (iii) συνεργασίας, (iv) διδα-

σκαλίας, (v) συλλογής δεδοµένων που αφορούν στις αναπα-

ραστάσεις των µαθητών, (vi) εννοιολογικής αλλαγής και 

αξιολόγησης, και (vii) επίλυσης προβληµάτων. 

 

Ο ΕΧ στην εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να αποτελέσει:  

- ένα εργαλείο για το σχεδιασµό και την οργάνωση της δι-

δασκαλίας. Συγκεκριµένα, ο ΕΧ µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως (i) οργανόγραµµα του µαθήµατος και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, (ii) εισαγωγικός χάρτης µιας ενότητας ή για 

την παρουσίαση των εννοιών µιας ενότητας, (iii) οργανωτής 

προώθησης ή προοργανωτής (advance organizer) για τη 

διδασκαλία και εισαγωγή νέων εννοιών, απεικονίζοντας 

έννοιες που ήδη γνωρίζουν οι µαθητές, και (iv) χάρτης επα-

νάληψης, 

- ένα εργαλείο αναπαράστασης και αξιολόγησης του «τι 

γνωρίζουν» οι µαθητές τόσο στη φάση της 

Ο Εννοιολογικός Χάρτης: Ο Εννοιολογικός Χάρτης: Ο Εννοιολογικός Χάρτης: Ο Εννοιολογικός Χάρτης:     
∆ιδακτική Τεχνική και ∆ιδακτική Τεχνική και ∆ιδακτική Τεχνική και ∆ιδακτική Τεχνική και     
Στρατηγική ΜάθησηςΣτρατηγική ΜάθησηςΣτρατηγική ΜάθησηςΣτρατηγική Μάθησης    

Γράφει η Ευαγγελία ΓουλήΓράφει η Ευαγγελία ΓουλήΓράφει η Ευαγγελία ΓουλήΓράφει η Ευαγγελία Γουλή    
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Σχήµα 1. Ένας υβριδικός χάρτης (µε ιεραρχική και κυκλική 

δοµή) που αναπαριστά την έννοια «Ψηφιογραφικά Γραφικά» 



προκαταρκτικής/προγνωστικής αξιολόγησης για τη διε-

ρεύνηση των πρότερων αντιλήψεων των µαθητών, όσο και 

στις φάσεις της διαµορφωτικής και της τελικής αξιολόγη-

σης, 

- ένα µαθησιακό και γνωστικό εργαλείο που βοηθά το µα-

θητή να αναδοµήσει και να συνδέσει τις γνώσεις που ήδη 

κατέχει, να ορίσει και να διευκρινίσει συνδέσεις µεταξύ 

των εννοιών, να συσχετίσει τις νέες έννοιες µε όσα ήδη 

γνωρίζει και να ανακαλύψει/εντοπίσει γνώσεις που δεν 

έχουν οικοδοµηθεί πλήρως ή έχουν οικοδοµηθεί εσφαλµέ-

να. 

Οι Novak Novak Novak Novak και και και και CañasCañasCañasCañas  (http://tinyurl.com/6pl9vhttp://tinyurl.com/6pl9vhttp://tinyurl.com/6pl9vhttp://tinyurl.com/6pl9v8888) προτεί-

νουν ένα Νέο Μοντέλο για την ΕκπαίδευσηΝέο Μοντέλο για την ΕκπαίδευσηΝέο Μοντέλο για την ΕκπαίδευσηΝέο Μοντέλο για την Εκπαίδευση, όπου ο ΕΧ 

βρίσκεται στο κέντρο του µαθησιακού περιβάλλοντος και 

αξιοποιείται από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

στο πλαίσιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης προκειµέ-

νου να διερευνηθεί η πρότερη γνώση του µαθητή, κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως εργαλείο διδα-

σκαλίας, αναζήτησης και σύνδεσης διαφόρων πηγών πλη-

ροφορίας και µέχρι το τέλος προκειµένου να διερευνηθεί 

τι τελικά έµαθε ο µαθητής για την συγκεκριµένη ενότητα 

ή έννοια. Μέσα σε αυτό το µαθησιακό περιβάλλον, ο ΕΧ 

του µαθητή συνεχώς µεταβάλλεται, αναδηµιουργείται, 

εξελίσσεται και βελτιώνεται καθώς ο µαθητής µαθαίνει, 

στοχάζεται, συνεργάζεται µε τους άλλους µαθητές και 

τον εκπαιδευτικό και απαντά σε ερωτήσεις που του υπο-

βάλλονται από τον εκπαιδευτικό ή από τους άλλους µαθη-

τές ή και που ο ίδιος θέτει στον εαυτό του.  

 

∆ραστηριότητες ΕΧΓ∆ραστηριότητες ΕΧΓ∆ραστηριότητες ΕΧΓ∆ραστηριότητες ΕΧΓ    

Οι δραστηριότητες ΕΧΓ, ανάλογα µε τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα που επιδιώκονται να επιτευχθούν, αφορούν 

ποικίλες εργασίες, όπως (i) κατασκευή ενός χάρτη που 

αφορά σε µια κεντρική έννοια ή σε µια ερώτηση ή µετά 

από µελέτη σχετικού κειµένου, (ii) αξιολόγηση/διόρθωση 

ενός χάρτη, (iii) επέκταση ενός χάρτη µε νέες έννοιες/

συνδέσµους, (iv) συµπλήρωση ενός δοµηµένου και ηµισυ-

µπληρωµένου χάρτη µε έννοιες ή/και συνδέσµους, (v) 

σχολιασµός/επεξεργασία ενός χάρτη, και (vi) οποιοσδήπο-

τε συνδυασµός των παραπάνω π.χ. αξιολόγηση/διόρθωση 

και επέκταση ενός δοσµένου χάρτη. Οι µαθητές κατά την 

εκπόνηση των διαφόρων εργασιών µπορεί να έχουν στη 

διάθεσή τους (i) µια λίστα εννοιών ή/και µια λίστα συνδέ-

σµων ή µπορεί να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τις 

έννοιες/συνδέσµους που θα απεικονίσουν στο χάρτη 

τους, ανάλογα µε το βαθµό βοήθειας/καθοδήγησης που 

επιθυµούµε να δοθεί, ή/και (ii) ένα σύνολο ερωτήσεων που 

θα τους βοηθήσει/καθοδηγήσει στη σύνθεση και ολοκλή-

ρωση της εργασίας τους. 

 

Προτεινόµενες Βιβλιογραφικές ΠηγέςΠροτεινόµενες Βιβλιογραφικές ΠηγέςΠροτεινόµενες Βιβλιογραφικές ΠηγέςΠροτεινόµενες Βιβλιογραφικές Πηγές    

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους ΕΧ, τα χαρα-

κτηριστικά τους και τον τρόπο κατασκευή τους καθώς και 

µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί µπορείτε να βρείτε 

στα άρθρα που είναι διαθέσιµα στις διευθύνσεις:  

http://tinyurl.com/4xjse3http://tinyurl.com/4xjse3http://tinyurl.com/4xjse3http://tinyurl.com/4xjse3        

http://tinyurl.com/yjqxfbhttp://tinyurl.com/yjqxfbhttp://tinyurl.com/yjqxfbhttp://tinyurl.com/yjqxfb        

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004----283.pdf283.pdf283.pdf283.pdf, , , ,     

http://tinyurl.com/6pl9v8http://tinyurl.com/6pl9v8http://tinyurl.com/6pl9v8http://tinyurl.com/6pl9v8     

http://tinyurl.com/4x735hhttp://tinyurl.com/4x735hhttp://tinyurl.com/4x735hhttp://tinyurl.com/4x735h  

http://cmc.ihmc.us/CMC2004Programa.htmlhttp://cmc.ihmc.us/CMC2004Programa.htmlhttp://cmc.ihmc.us/CMC2004Programa.htmlhttp://cmc.ihmc.us/CMC2004Programa.html    

http://cmc.ihmc.us/cmc2006/CMC2006Program.htmlhttp://cmc.ihmc.us/cmc2006/CMC2006Program.htmlhttp://cmc.ihmc.us/cmc2006/CMC2006Program.htmlhttp://cmc.ihmc.us/cmc2006/CMC2006Program.html    

http://tinyurl.com/5h9a7khttp://tinyurl.com/5h9a7khttp://tinyurl.com/5h9a7khttp://tinyurl.com/5h9a7k  

http://tinyurl.com/42oweohttp://tinyurl.com/42oweohttp://tinyurl.com/42oweohttp://tinyurl.com/42oweo  

    

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία    

• Jonassen, D. (2004). Model Building for Conceptual 

Change: Using Computers as Cognitive Tools. In M., Grig-

oriadou, A., Raptis, S., Vosniadou, and X., Kynigos, (eds.) 

Proceedings of the 4th Hellenic Conference with Interna-

tional Participation, Information and Communication Tech-

nologies in Education, Volume A, New Technologies Publi-

cations, 3-17. 

• Novak, J. and Gowin, B. (1984). Learning How to 
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Στο προηγούµενο τεύχος του ΨΗΦΙΟΥ παρουσιάστηκε 

ένα σύντοµο θεωρητικό πλαίσιο για τη διαπολιτισµικότητα 

και την εισαγωγή της στη σύγχρονη εκπαίδευση. Στο 

άρθρο που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε ανάλογες τεχνι-

κές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην τάξη, καθώς 

και σε συγκεκριµένες προτάσεις για το µάθηµα της Πλη-

ροφορικής Γυµνασίου. 

    

ΠρακτικέςΠρακτικέςΠρακτικέςΠρακτικές    

Στη σχολική πραγµατικότητα, η προσέγγιση που συµβαδί-

ζει µε τις αρχές της διαπολιτισµικότητας είναι αυτή της 

διαθεµατικότητας. Με τον όρο αυτό εννοούµε την επε-

ξεργασία ενός συγκεκριµένου θέµατος, µέσα από το πρί-

σµα διαφόρων µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. 

Η καταλληλότερη µέθοδος για την αξιοποίηση της διαθε-

µατικότητας στην καθηµερινή σχολική πρακτική είναι η 

µέθοδος project, η οποία παράλληλα λειτουργεί θετικά και 

σε πολλά επίπεδα στη µαθησιακή διαδικασία σε πολυπολι-

τισµικές τάξεις. (Nικολάου 2000:221-22, Σουλιώτη 

2005:11 )    

Ταυτόχρονα, είναι βέβαιο ότι µια διαπολιτισµική τάξη α-

παιτεί από τον εκπαιδευτικό τη χρήση συµµετοχικών τε-

χνικών και σε καµία περίπτωση την εφαρµογή της παραδο-

σιακής, δασκαλοκεντρικής προσέγγισης. Τέτοιες τεχνικές 

είναι: 

• Καταιγισµός ιδεών: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 

µαθητές να προτείνουν όσες περισσότερες ιδέες τους 

έρχονται στο µυαλό γύρω από ένα συγκεκριµένο θέµα. Η 

έκφραση των σκέψεων γίνεται µε γρήγορο τρόπο, υπό 

µορφή «καταιγισµού» και οι ιδέες καταγράφονται, ώστε 

αργότερα να αναλυθούν και να επεξεργαστούν. 

• Παιχνίδι ρόλων: Οι µαθητές υποδύονται ρόλους που 

συνδέονται µε µια συγκεκριµένη κατάσταση, ώστε να την 

κατανοήσουν καλύτερα, βιώνοντάς την. 

• Μελέτη περίπτωσης: Η τεχνική αυτή είναι µια µορφή 

σύνθετης άσκησης, κατά την οποία παρουσιάζεται στους 

µαθητές µια συγκεκριµένη κατάσταση, µε σκοπό να ανα-

λυθεί και να δοθούν λύσεις στα ενδεχόµενα προβλήµατα 

που διαφαίνονται. 

• Εργασία σε οµάδες: ∆ιαδεδοµένη εκπαιδευτική τεχνι-

κή, κατά την οποία οι µαθητές ενθαρρύνονται να εργαστούν 

συλλογικά σε οµάδες για την αντιµετώπιση κάποιου ζητήµα-

τος,  γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες συµµετοχής και 

των περισσότερο ντροπαλών ή εσωστρεφών χαρακτήρων. 

Είναι καλό η οµάδα να αποτελείται και από γηγενείς και από 

αλλοδαπούς µαθητές. 

Ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση: Με τον τρόπο αυτόν 

αποφεύγεται ο στείρος µονόλογος του εκπαιδευτικού και 

ενισχύεται ο διάλογος µεταξύ των µαθητών. 

    
Η µέθοδος  Η µέθοδος  Η µέθοδος  Η µέθοδος  project project project project     

Το project είναι µια µελέτη ή µια έρευνα σε βάθος για ένα 

συγκεκριµένο θέµα, το οποίο αναλαµβάνει να επεξεργαστεί 

µια µικρή οµάδα µαθητών µέσα σε µια τάξη, ενώ µερικές 

φορές το αναλαµβάνουν ολόκληρη η τάξη ή περιστασιακά 

ένας µεµονωµένος µαθητής. (Νικολάου 2000:220, Σουλιώτη 

2004:45). Είναι δραστηριότητα καθαρά µαθητοκεντρική, 

χρειάζεται, όµως, περισσότερο χρόνο από µια καθηµερινή 

εργασία και έχει, γενικά, µεγαλύτερες απαιτήσεις. Βέβαια, 

µπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες µέχρι και όλη τη χρονιά. 

Η καλύτερη πρακτική είναι τα οµαδικά και όχι τα ατοµικά 

projects, καθώς προωθούν την οµαδοσυνεργατική µάθηση. 

    

Προτεινόµενα Προτεινόµενα Προτεινόµενα Προτεινόµενα projects projects projects projects για το µάθηµα της Πληροφορικής για το µάθηµα της Πληροφορικής για το µάθηµα της Πληροφορικής για το µάθηµα της Πληροφορικής 

στο Γυµνάσιοστο Γυµνάσιοστο Γυµνάσιοστο Γυµνάσιο    

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες ιδέες για την εκπόνηση 

εργασιών-projects στα πλαίσια του µαθήµατος Πληροφορι-

κής Γυµνασίου: 

 

• ∆ηµιουργία σχολικής ιστοσελίδας, όπου µαθητές, γηγε-

νείς και αλλοδαποί, θα παραθέτουν πληροφορίες για το σχο-

λείο τους και θα δηµοσιεύουν τις απόψεις τους για ποικίλα 

θέµατα. 

• Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) µετα-

ξύ µαθητών διαφορετικών σχολείων και πιθανώς και σχολεί-

ων του εξωτερικού. 

• Χρήση λογισµικού παρουσιάσεων (π.χ. Microsoft Power-

Point, OpenOffice.org Impress) για την δηµιουργία παρου-

σιάσεων, οποιουδήποτε θέµατος, π.χ. παρουσίαση αντίστοι-

χου υλικού στις σχολικές γιορτές. 

∆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 Β’Μέρος Β’Μέρος Β’Μέρος Β’    

Γράφει η Ηλιάνα ΗλιοπούλουΓράφει η Ηλιάνα ΗλιοπούλουΓράφει η Ηλιάνα ΗλιοπούλουΓράφει η Ηλιάνα Ηλιοπούλου    
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• Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για διάφορους 

τοµείς των χωρών προέλευσης των µαθητών (π.χ. κατανο-

µή πληθυσµού) και κατασκευή αντίστοιχων διαγραµµάτων 

µε χρήση λογισµικού υπολογιστικών φύλλων (π.χ. Micro-

soft Excel, OpenOffice.org  Calc) 

• ∆ηµιουργία ενός µουσικού cd µε τραγούδια από τις 

χώρες προέλευσης των µαθητών. 

• Αναζήτηση στο Internet στοιχείων για διάσηµες προ-

σωπικότητες των τεχνών και των επιστηµών, από τον ελ-

ληνικό χώρο και το εξωτερικό, και σύνταξη των βιογρα-

φιών τους. 

• Συλλογή φωτογραφιών και πληροφοριών για τις χώ-

ρες προέλευσης των µαθητών και σύνταξη ενός περιοδι-

κού. Ο κάθε αλλοδαπός µαθητής θα µπορούσε να συντά-

ξει και ένα κείµενο στη γλώσσα του, το οποίο θα προσέθε-

τε στο περιοδικό, µεταφρασµένο και στην ελληνική γλώσ-

σα. 

• Κατασκευή πολυµεσικής εφαρµογής, π.χ. video, στην 

οποία θα µπορούσαν επιπλέον να ηχογραφηθούν οι µαθη-

τές, µιλώντας στη γλώσσα τους, για κάποιο θέµα, µε τη 

βοήθεια ελληνικών υποτίτλων. 

∆ηµιουργία project για συµµετοχή σε κάποιον διαγωνισµό. 

Η ύπαρξη διαγωνισµών, οι οποίοι όλο και πληθαίνουν σε 

αριθµό και σε θεµατολογία, αποτελούν µια καλή αφορµή 

εκτέλεσης ενός project, και προσφέρουν κίνητρο στους 

µαθητές. Η συµµετοχή σε τέτοιους διαγωνισµούς, οµά-

δων που αποτελούνται και από γηγενείς και από αλλοδα-

πούς µαθητές, οδηγεί στη συνεργασία, κατανόηση και 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους. 

Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα από τα 

projects µπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια εκπαιδευτι-

κών προγραµµάτων (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγω-

γής υγείας, πολιτιστικά κτλ). 

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της 

εφαρµογής της µεθόδου αποτελεί η ενεργός συµµετοχή 

των µαθητών σε κάθε βήµα της διαδικασίας, χωρίς να εν-

διαφέρει, τόσο, το τελικό αποτέλεσµα, όσο η πορεία προς 

αυτό. (Φωτίου Πηνελόπη,    Σουλιώτη Ευαγγελία,    Η µέθο-

δος  project στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση) 

 

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία    
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Π., Θέµατα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Gutenberg 

 

Νικολάου, Γ. (2000), Ένταξη και Εκπαίδευση των αλλοδα-

πών µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, Αθήνα: Ελληνικά 

Γράµµατα. 

 

Σουλιώτη, Ε., Παγγέ, Τ. (2004), ∆ιαθεµατική Προσέγγιση 

και ∆ιδασκαλία. Η Μέθοδος  Project, Νέα Παιδεία 

 

Σουλιώτη, Ε., Παγγέ, Τ. (2005), ∆ιαθεµατικές Προεκτάσεις 

στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας: Πρακτικές εφαρµο-

γές µε τη χρήση της µεθόδου Project και των  Νέων Τεχνο-

λογιών, Εκπαιδευτικά, τευχ. 75-76 

 

Μπρίνια, Β. (2005),  Η ∆ιεξαγωγή του µαθήµατος «Αρχές 

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρησεων» µε τη Μέθοδο 

Project στο Ενιαίο Λύκειο, Εκπαιδευτικά, 77-78 

 

Νεκταρία Παλαιολόγου και Ευστράτιος Παπάνης, ∆ιαπολιτι-

σµικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Τσάκαλος Μιχάλης, Κοινωνικο-πολιτισµικές προσεγγίσεις 

της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, 

http://epapanishttp://epapanishttp://epapanishttp://epapanis....blogspotblogspotblogspotblogspot....comcomcomcom    

 

Μιχάλης Ηλίας (2003) Η διαπολιτισµική εκπαίδευση ως προ-

ϋπόθεση στο σύγχρονο σχολείο: ∆ράσεις και προοπτικές, 

Virtual School, The sciences of Education Online, τόµος 3, 

τεύχος 2,  http://tinyurl.com/5wrezohttp://tinyurl.com/5wrezohttp://tinyurl.com/5wrezohttp://tinyurl.com/5wrezo  
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Μερικές φορές είναι απαραίτητο να συνδεθούµε αποµα-

κρυσµένα σε έναν υπολογιστή, είτε για να εκτελέσουµε 

κάποια εργασία είτε για να βοηθήσουµε ή να βοηθηθούµε 

από κάποιον άλλο χρήστη. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαί-

τερα χρήσιµη σε υπολογιστές που βρίσκονται αποµονωµέ-

νοι γεωγραφικά και η πρόσβαση σε αυτούς είναι δύσκολη, 

ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτείται η επίσκεψη κάποιου 

τεχνικού για την επιδιόρθωση κάποιου προβλήµατος. 

Η βασικότερη ίσως δυσκολία στην αποµακρυσµένη σύνδε-

ση µε έναν υπολογιστή είναι να επιτρέπεται η δικτυακή 

πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή από τους δροµολογητές 

(routers) και τα τείχη προστασίας (firewalls) που µπορεί να 

παρεµβάλλονται. 

Τη λύση στο πρόβληµα αυτό δίνουν υπηρεσίες που ανα-

λαµβάνουν να κάνουν αυτές τις συνδέσεις σε αρχιτεκτο-

νική peer-to-peer, αντί των κλασικών απευθείας συνδέσε-

ων client/server από τον έναν υπολογιστή στον άλλον. 

Στην περίπτωση αυτή κάθε υπολογιστής συνδέεται µε µια 

τρίτη υπηρεσία (Gateway), η οποία αναλαµβάνει στη συ-

νέχεια να δηµιουργήσει τη σύνδεση µεταξύ των δύο υπο-

λογιστών, χωρίς έτσι να απαιτείται να ανοιχτεί κάποιο port 

στο router ή firewall. 

Log Me In Log Me In Log Me In Log Me In ————    Αποµακρυσµένη ∆ιαχεί-Αποµακρυσµένη ∆ιαχεί-Αποµακρυσµένη ∆ιαχεί-Αποµακρυσµένη ∆ιαχεί-

ριση Υπολογιστώνριση Υπολογιστώνριση Υπολογιστώνριση Υπολογιστών    

Γράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος Λάζαρης    
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Μια υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα αυτή και µά-

λιστα δωρεάν είναι το LogMeIn. Η υπηρεσία λειτουργεί 

µέσω HTTP πρωτοκόλλου (https), ενώ υπάρχει και η δυνα-

τότητα σύνδεσης µέσω HTTP Proxy, ξεπερνώντας όλα τα 

προβλήµατα συνδεσιµότητας. Η επικοινωνία µεταξύ των 

συστηµάτων γίνεται µέσω κρυπτογραφηµένων καναλιών 

επικοινωνίας, ώστε να διασφαλίζεται η µυστικότητα των 

δεδοµένων. Περισσότερα για την ασφάλεια µπορείτε να 

διαβάσετε και στο PDF http://tinyurl.com/4yl5pxhttp://tinyurl.com/4yl5pxhttp://tinyurl.com/4yl5pxhttp://tinyurl.com/4yl5px  

Η εγκατάσταση του LogMeIn γίνεται πολύ εύκολα µέσω 

της ιστοσελίδας httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....logmeinlogmeinlogmeinlogmein....comcomcomcom....    Το µόνο που 

απαιτείται είναι να δηµιουργήσετε πρώτα ένα λογαριασµό, 

δίνοντας µια έγκυρη διεύθυνση έγκυρη διεύθυνση έγκυρη διεύθυνση έγκυρη διεύθυνση eeee----mailmailmailmail, στην οποία θα στα-

λεί και το αντίστοιχο mail ενεργοποίησης του λογαρια-

σµού. 

Αφού κάνετε login στο σύστηµα, έχετε δύο δυνατότητες: 

είτε να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα που δίνει τη δυνα-

τότητα να διαχειριστείτε τον υπολογιστή αυτό είτε να 

συνδεθείτε σε κάποιον άλλον υπολογιστή που έχετε ήδη 

προσθέσει στη λίστα των υπο διαχείριση υπολογιστών. 

Για την πρώτη περίπτωση επιλέγετε το Add ComputerAdd ComputerAdd ComputerAdd Computer και 

την έκδοση Free και ακολουθείτε τον οδηγό της εγκατά-

στασης. Το LogMeIn εγκαθίσταται ως Windows Service 

το οποίο µπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε 

κατά βούληση. 

Για την δεύτερη περίπτωση, εφόσον έχετε ήδη εγκατα-

στήσει το πρόγραµµα σε κάποιον υπολογιστή, αυτός θα 

εµφανιστεί στη λίστα των υπό διαχείριση υπολογιστών και 

µπορείτε να κάνετε κλικ πάνω του, ώστε να συνδεθείτε σε 

αυτόν. Η αποµακρυσµένη διαχείριση γίνεται κατευθείαν 

από τον browser (ActiveX για IE και plugin για FireFox), 

ώστε η αποµακρυσµένη διαχείριση να είναι δυνατή πραγ-

µατικά από παντού. 

ClientClientClientClient    
ServerServerServerServer    

InternetInternetInternetInternet    

Router / FirewallRouter / FirewallRouter / FirewallRouter / Firewall    

Κλασσική Αρχιτεκτονική Κλασσική Αρχιτεκτονική Κλασσική Αρχιτεκτονική Κλασσική Αρχιτεκτονική Client/ServerClient/ServerClient/ServerClient/Server    

ClientClientClientClient    ClientClientClientClient    
Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική PeerPeerPeerPeer----totototo----PeerPeerPeerPeer    

GatewayGatewayGatewayGateway    



�  Παρατείνεται η διάρκεια του πανελλήνιου µαθητι-

κού διαγωνισµού «Ξεµπλόγκαρε» έως τη ∆ευτέρα ∆ευτέρα ∆ευτέρα ∆ευτέρα 

23/06/2008,23/06/2008,23/06/2008,23/06/2008, ώρα λήξης 24:00. Περισσότερες πληροφορίες 

στις διευθύνσεις: http://tinyurl.com/5naf2dhttp://tinyurl.com/5naf2dhttp://tinyurl.com/5naf2dhttp://tinyurl.com/5naf2d (Π.Σ.∆.) & 
http://www.kseblogare.grhttp://www.kseblogare.grhttp://www.kseblogare.grhttp://www.kseblogare.gr////  

  

� Ξεκίνησε η 4444η  Περίοδος Πιστοποίησης των Εκπαι-η  Περίοδος Πιστοποίησης των Εκπαι-η  Περίοδος Πιστοποίησης των Εκπαι-η  Περίοδος Πιστοποίησης των Εκπαι-

δευτικών δευτικών δευτικών δευτικών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαί-

δευση. Οι διαδικασίες πιστοποίησης θα ολοκληρωθούν µε 

χρονικό ορίζοντα λήξης τον Σεπτέµβριο του 2008 χωρίς 

δυνατότητα χρονικής παράτασης.   Εξεταστικό κέντρο 

για το Ν.Εύβοιας είναι το ΤΕΙ Ψαχνών. Τη σχετική εγκύ-

κλιο θα τη βρείτε: ht tp:/ /t inyurl .com/66n5eehttp:/ /t inyurl .com/66n5eehttp:/ /t inyurl .com/66n5eehttp:/ /t inyurl .com/66n5ee. Οι  ενδι-

αφερόµενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να επισκεφθούν τον 

κόµβο πιστοποίησης: 

 http://epimorfosi.cti.gr/certificatiohttp://epimorfosi.cti.gr/certificatiohttp://epimorfosi.cti.gr/certificatiohttp://epimorfosi.cti.gr/certificationnnn     

 

�    Υλοποίηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Β’ Επιπέ-Υλοποίηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Β’ Επιπέ-Υλοποίηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Β’ Επιπέ-Υλοποίηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Β’ Επιπέ-

δου δου δου δου –––– Β’ Περίοδος Επιµόρφωσης. Β’ Περίοδος Επιµόρφωσης. Β’ Περίοδος Επιµόρφωσης. Β’ Περίοδος Επιµόρφωσης.    

Η Β' Περίοδος Επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου θα διεξαχθεί 

κατά το διάστηµα 01/09/2008 - 30/10/2008. Η υποβολή 

αιτήσεων συµµετοχής των εκπ/κων στο πρόγραµµα προ-

βλέπεται να γίνει από 12/06/2008 - 20/06/2008. Επιπλέον 

καλούνται τα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να υλοποιήσουν Προγράµµα-

τα Επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου κατά το διάστηµα 

01/09/2008 - 30/10/2008. Για περισσότερες πληροφορίες 

οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να επισκεφθούν τον κόµβο 

ενηµέρωσης στη διεύθυνση: http://bhttp://bhttp://bhttp://b----epipedo.cti.grepipedo.cti.grepipedo.cti.grepipedo.cti.gr  

  

� Ανακοινώθηκαν από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλί-Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλί-Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλί-Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων (Κ.Ε.Ε.) Ν.Εύβοιαςκων (Κ.Ε.Ε.) Ν.Εύβοιαςκων (Κ.Ε.Ε.) Ν.Εύβοιαςκων (Κ.Ε.Ε.) Ν.Εύβοιας τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

ετήσιας διάρκειας (250 ώρες) για το έτος 2008-2009. Η 

έναρξη τω µαθηµάτων τοποθετείται  στη πρώτη ∆ευτέρα 

του Οκτωβρίου 2008 και η λήξη την τελευταία Παρασκευή 

του Μαΐου 2009. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε: 

http://tinyurl.com/6f5lsphttp://tinyurl.com/6f5lsphttp://tinyurl.com/6f5lsphttp://tinyurl.com/6f5lsp     

    

� To Windows XP SP3 είναι διαθέσιµο και για την 

ελληνική έκδοση µέσα από το Windows Update. Αν όµως 

επιθυµείτε να το εγκαταστήσετε σε πολλαπλούς υπολογι-

στές µπορείτε να  το κατεβάσετε από τη διεύθυνση:  

http://tinyurl.com/58uqnhttp://tinyurl.com/58uqnhttp://tinyurl.com/58uqnhttp://tinyurl.com/58uqncccc    (Επίσηµος δικτυακός τόπος 

της Microsoft). 

Θερινό Οικολογικό 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Κέα, 7-25 Ιουλίου 2008 
    

�    Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήµιο (Θ.Ο.Π.)  Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήµιο (Θ.Ο.Π.)  Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήµιο (Θ.Ο.Π.)  Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήµιο (Θ.Ο.Π.)  ---- Κέα  Κέα  Κέα  Κέα 7777----25 25 25 25 

Ιουλίου Ιουλίου Ιουλίου Ιουλίου 2008.2008.2008.2008.    

Το  φετινό ΘΟΠ διεξάγεται στην Κορρησία της Κέας στο 

«Κέντρο Περιβάλλοντος & Πολιτισµού – η Τζιά µας».  Είναι 

διαρκείας τριών εβδοµάδων και περιλαµβάνει τετράωρα 

µαθήµατα καθηµερινά (10.00-14.00), απογευµατινές διαλέ-

ξεις ανοικτές και για τους κατοίκους της περιοχής και επι-

σκέψεις σε διάφορα σηµεία του νησιού µε ειδικό ενδιαφέ-

ρον.  Οι εισηγητές είναι εξειδικευµένοι επιστήµονες, πανε-

πιστηµιακοί,  ή στελέχη κοινωνικών φορέων, µε αποδεδειγ-

µένη πείρα στο αντικείµενο. Οι εισηγήσεις εκδίδονται σε 

ειδικό τόµο που διανέµεται στους συµµετέχοντες, οι οποίοι 

στο τέλος παίρνουν και τη σχετική βεβαίωση παρακολούθη-

σης. Οι συµµετέχοντες στο "Θερινό Οικολογικό Πανεπιστή-

µιο" καταβάλλουν ένα µικρό ποσόν ως δίδακτρα, ανάλογο 

µε τον χρόνο παρακολούθησης και µε ειδική έκπτωση για 

νέους και φοιτητές. 

Στη διεύθυνση http://tinyurl.com/4num36http://tinyurl.com/4num36http://tinyurl.com/4num36http://tinyurl.com/4num36        θα βρείτε την 

Αίτηση Συµµετοχής, τις Θεµατικές Ενότητες κλπ. 

 

� Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την 7777
ηηηη    

Θεατρική Καλοκαιρινή ΚατασκήνωσηΘεατρική Καλοκαιρινή ΚατασκήνωσηΘεατρική Καλοκαιρινή ΚατασκήνωσηΘεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση που θα πραγµατοποιη-

θεί στις Σπέτσες 23-29 Αυγούστου 2008. Οι αιτήσεις θα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας  httphttphttphttp://://://://

wwwwwwwwwwww....TheatroeduTheatroeduTheatroeduTheatroedu....ggggrrrr, στην οποία οι ενδιαφερόµενοι θα πρέ-

πει  πρώτα να εγγραφούν ως απλοί χρήστες. . . .   Αναλυτικές 

οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, το κόστος συµµετο-

χής, κλπ θα βρείτε στη διεύθυνση:  

http://tinyurl.com/6h4dvthttp://tinyurl.com/6h4dvthttp://tinyurl.com/6h4dvthttp://tinyurl.com/6h4dvt. . . .  Για τυχόν ερωτήµατα και διευ-

κρινήσεις  επικοινωνήστε µε την κ.Ελένη Μάρρα στο 210-

6541600, info@theatroedu.grinfo@theatroedu.grinfo@theatroedu.grinfo@theatroedu.gr .  
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Γράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής Πάνος    
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�    Θερινό Μεσογειακό ΠανεπιστήµιοΘερινό Μεσογειακό ΠανεπιστήµιοΘερινό Μεσογειακό ΠανεπιστήµιοΘερινό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο    

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Ερευνών και Εκπαίδευσης µε 

την υποστήριξη του ∆ήµου Ξυλοκάστρου διοργανώνει τον 

1ο Θεµατικό Κύκλο    ««««Ιστορία και καινοτόµες εκπαιδευτικές Ιστορία και καινοτόµες εκπαιδευτικές Ιστορία και καινοτόµες εκπαιδευτικές Ιστορία και καινοτόµες εκπαιδευτικές 

δράσειςδράσειςδράσειςδράσεις» » » »     ((((Τρίκαλα Κορινθίας, Τρίκαλα Κορινθίας, Τρίκαλα Κορινθίας, Τρίκαλα Κορινθίας, 19191919----23 23 23 23 Ιουλίου Ιουλίου Ιουλίου Ιουλίου 2008).2008).2008).2008). 

 Ποιοι µπορούν να συµµετέχουνΠοιοι µπορούν να συµµετέχουνΠοιοι µπορούν να συµµετέχουνΠοιοι µπορούν να συµµετέχουν:::: 

- Όσοι, ανεξαρτήτως ειδίκευσης και γνωστικού υπόβα-

θρου, θα ήθελαν να συµµετέχουν σε µια συναρπαστική 

περιπέτεια βιωµατικής προσέγγισης της φυσικής και πολι-

τισµικής κληρονοµιάς µας. 

- Στελέχη της εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύµβουλοι, Εκπαι-

δευτικοί Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης που επιθυµούν 

να εµπλουτίσουν την παιδαγωγική τους πράξη µε βιωµατι-

κές µεθόδους που απαιτεί η σύγχρονη διδακτική. 

- Υπεύθυνοι Σχολικών ∆ραστηριοτήτων, εκπαιδευτικοί που 

εφαρµόζουν προγράµµατα Περιβαλλοντικής, Μουσειακής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών, που επιζη-

τούν ανοίγµατα σε διεπιστηµονική µεθοδολογία. 

- Προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές σχετικών ειδι-

κοτήτων. 

Περισσότερες πληροφορίες : 

http://tinyurl.com/5vlmohhttp://tinyurl.com/5vlmohhttp://tinyurl.com/5vlmohhttp://tinyurl.com/5vlmoh    
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