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02020202        
Ιστολογώ,  
συν-εργάζοµαι, 
µαθαίνω 

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    

 Βιβίτσου Μαριάννα,  Βιβίτσου Μαριάννα,  Βιβίτσου Μαριάννα,  Βιβίτσου Μαριάννα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας, Υποψήφια ∆ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Ελσίνκι    

 Κωστάκος Αντώνης,  Κωστάκος Αντώνης,  Κωστάκος Αντώνης,  Κωστάκος Αντώνης, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής    
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02020202        Ιστολογώ, συνΙστολογώ, συνΙστολογώ, συνΙστολογώ, συν----εργάζοµαι, µαθαίνωεργάζοµαι, µαθαίνωεργάζοµαι, µαθαίνωεργάζοµαι, µαθαίνω    
Μέρος Α’Μέρος Α’Μέρος Α’Μέρος Α’    

    

ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣ         

05050505    Προστατέψτε τον υπολογιστή σας Προστατέψτε τον υπολογιστή σας Προστατέψτε τον υπολογιστή σας Προστατέψτε τον υπολογιστή σας 
από κακόβουλο λογισµικό χωρίς από κακόβουλο λογισµικό χωρίς από κακόβουλο λογισµικό χωρίς από κακόβουλο λογισµικό χωρίς 
κόστοςκόστοςκόστοςκόστος    

    

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

07070707    Πριν ο εκπαιδευτικός µπει στη Πριν ο εκπαιδευτικός µπει στη Πριν ο εκπαιδευτικός µπει στη Πριν ο εκπαιδευτικός µπει στη 
τάξη...τάξη...τάξη...τάξη...    

                    
    
    

ΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ     

08080808 Deep Freeze  Deep Freeze  Deep Freeze  Deep Freeze ————    Εξασφαλίστε ότι οι υπο-Εξασφαλίστε ότι οι υπο-Εξασφαλίστε ότι οι υπο-Εξασφαλίστε ότι οι υπο-

λογιστές σας θα βρίσκονται πάντα στην λογιστές σας θα βρίσκονται πάντα στην λογιστές σας θα βρίσκονται πάντα στην λογιστές σας θα βρίσκονται πάντα στην 

κατάσταση που τους έχετε ρυθµίσεικατάσταση που τους έχετε ρυθµίσεικατάσταση που τους έχετε ρυθµίσεικατάσταση που τους έχετε ρυθµίσει     

    



“Στο µέλλον, όταν θα µιλάµε για τη θεωρία της διδασκαλί-

ας ή τη φιλοσοφία της διδασκαλίας, η διαλογική έννοια θα 

είναι αυτονόητη (Huttunen, 1995 — Στο άρθρο Tella 

(1998)  βλέπε Βιβλιογραφία) ” 

    

Εισαγωγή Εισαγωγή Εισαγωγή Εισαγωγή     

Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις δηµιουργούν την 

ανάγκη προσαρµογής στα νέα δεδοµένα και επιδρούν τό-

σο στο γενικότερο κοινωνικό-πολιτιστικό γίγνεσθαι όσο 

και στον τοµέα της εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη του Παγκό-

σµιου Ιστού 2.0 (web 2.0 – συντοµ. Ιστός 2.0) δίνει στο 

χρήστη τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης 

στον κυβερνοχώρο σε σύγχρονο και ασύγχρονο περιβάλ-

λον µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σταδιακά κοινότη-

τες χρηστών που µοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον. Στις 

εικονικές κοινότητες η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθε-

ση ιδεών, σκέψεων και πληροφοριών µπορεί να οδηγήσει 

στη σύνθεση εννοιολογικού περιεχοµένου και στη σταδια-

κή οικοδόµηση της γνώσης.  

Η παιδαγωγική αξία των εργαλείων του Ιστού 2.0 καθιερώ-

νεται ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση των εκπαι-

δευτικών που πολύ συχνά, πλέον, εξελίσσουν τη διαδικτυ-

ακή παρουσία τους και ενσωµατώνουν ψηφιακά περιβάλ-

λοντα στη διδακτική πράξη. Αυτή η υβριδική προσέγγιση 

της διδασκαλίας έχει θετικό αντίκτυπο στους µαθητές 

αφού η αξιοποίηση των ψηφιακών µέσων εναρµονίζεται µε 

τα ενδιαφέροντα της, επίσης, ψηφιακής γενιάς και παρέ-

χει αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης. Επιπλέον, σύµφωνα 

µε τη βιβλιογραφία (π.χ. Hanson-Smith, 1997, Warschauer 

& Kern, 2000), ο συνδυασµός τάξης και υπολογιστή αποτε-

λεί ισχυρό κίνητρο ενεργού συµµετοχής στο συµβατικό µά-

θηµα. Ωστόσο, η συγκεκριµένη οπτική, που υπερβαίνει τα 

στενά όρια της παραδοσιακής διδασκαλίας, θα πρέπει επί-

σης να στηρίζεται σε µια διαφορετική λογική, καινοτόµα 

παιδαγωγικά: αυτήν της διαλογικής συνεργασίας.  

Το ιστολόγιο, όντας εργαλείο του Ιστού 2.0, δίνει τη δυνα-

τότητα κοινωνικής παρουσίας και δικτύωσης, κατασκευάζε-

ται εύκολα και ανέξοδα και έχει διεθνώς χρησιµοποιηθεί µε 

παιδαγωγικά κριτήρια και στοχοθεσία τα τελευταία χρόνια. 

Αναλύοντας αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο που είναι απαραί-

τητο να καθορίζει την παιδαγωγική αξιοποίηση του ιστολο-

γίου σε συνεργατικό περιβάλλον, στη συνέχεια θα περιγρά-

ψουµε στο άρθρο αυτό 2 παραδείγµατα εφαρµογής στη 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και θα συζητήσουµε το ρόλο 

τους στη µάθηση, καθώς και την αποτελεσµατικότητά τους.  

 

Η ∆ιαδικτυακή Συνεργατική Μάθηση (∆ΣΜ)Η ∆ιαδικτυακή Συνεργατική Μάθηση (∆ΣΜ)Η ∆ιαδικτυακή Συνεργατική Μάθηση (∆ΣΜ)Η ∆ιαδικτυακή Συνεργατική Μάθηση (∆ΣΜ) 

Η Συνεργατική Μάθηση (ΣΜ) ορίζεται από τον Dillenbourg 

(1999) ως η από κοινού προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων σε 

ένα πρόβληµα. Στην παιδαγωγική πράξη όταν µια οµάδα που 

αποτελείται από περισσότερους από 2 µαθητές συνεργάζο-

νται για να φέρουν σε πέρας µια κοινή δραστηριότητα επι-

τελούν µια σειρά από σύνθετες λειτουργίες: επεξεργάζο-

νται πληροφορίες και δεδοµένα, εκφράζουν τις απόψεις 

τους, ασκούν κριτική, επιχειρηµατολογούν, προτείνουν ε-

ναλλακτικές λύσεις. Παράλληλα, αναλαµβάνουν οι ίδιοι την 

πρωτοβουλία και την ευθύνη της µαθησιακής πορείας τους 

και προτρέπουν τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας να καταθέ-

σουν ιδέες ώστε, συνθέτοντας σταδιακά περιεχόµενο, να 

διαµορφώσουν ένα κλίµα αµοιβαίας κατανόησης για το θέµα 

που επεξεργάζονται και, εποµένως, µια κουλτούρα συν-

εργασίας. Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές (π.χ. Gok-

Ιστολογώ, συνΙστολογώ, συνΙστολογώ, συνΙστολογώ, συν----εργάζοµαι, µαθαίνω:εργάζοµαι, µαθαίνω:εργάζοµαι, µαθαίνω:εργάζοµαι, µαθαίνω:    
Μέρος Α’Μέρος Α’Μέρος Α’Μέρος Α’    

Γράφει  η Μαριάννα ΒιβίτσουΓράφει  η Μαριάννα ΒιβίτσουΓράφει  η Μαριάννα ΒιβίτσουΓράφει  η Μαριάννα Βιβίτσου    

02    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

Το παρόν τεύχος του ΨΗΦΙΟΥ µεταξύ άλλων φιλοξενεί δύο νέους συνεργάτες που βοήθησαν σηµαντικά στον εµπλουτισµό 

της ύλης του: τη συνάδελφο Μαριάννα Βιβίτσου (ΠΕ-06 Αγγλικής Φιλολογίας) µε το άρθρο της για τη διδακτική αξιοποίηση 

του ιστολογίου (blog) καθώς και το  Σχολικό Σύµβουλο Πληροφορικής Αντώνη Κωστάκο  µε το άρθρο του  για το διδακτικό 

σχεδιασµό και την προετοιµασία του εκπαιδευτικού πριν µπει στην τάξη. Μέχρι τελευταία στιγµή προσπαθήσαµε να συµπερι-

λάβουµε τα τρέχοντα νέα από τους µαθητικούς διαγωνισµούς (δείτε: Στιγµιότυπα), πιστεύοντας ότι εµπλουτίζουν τη σχολι-

κή ζωή και δίνουν κίνητρα στη µάθηση.   

Η συντακτική οµάδα του ΨΗΦΙΟΥ σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Χαρούµενες Γιορτές.  
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λαδή που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιο-

τήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

(Βιβίτσου κ.ά., 2007), καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων. 

Εποµένως, το ιστολόγιο είναι ένα ‘δηµιούργηµα’, µε την 

έννοια που προσδίδει στον όρο ο Vygotsky (1978). Σύµφωνα 

µε τον Vygotsky, τα δηµιουργήµατα (υλικά και γνωστικά), 

είτε ως εργαλεία είτε µέσω συµβόλων, ενσωµατώνουν τη 

γνώση των δηµιουργών τους και αποτελούν µέρος της δια-

δικασίας νοηµατοδότησης ως προϊόντα και ως µέσα. Με 

αυτήν την έννοια, αποτελούν πολιτισµικά ‘κληροδοτήµατα’ 

στην πορεία της ανάπτυξης του ανθρώπινου είδους. Επι-

πλέον, µε την ιδιότητα του διαδραστικού εργαλείου το ιστο-

λόγιο-δηµιούργηµα µπορεί δυναµικά να αποτελέσει χώρο 

ανάπτυξης διαλογικής συνεργασίας.  

Στην παιδαγωγική πράξη το ιστολόγιο µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί σε συνδυασµό µε τη δια ζώσης διδασκαλία και, ανά-

λογα µε την ηλικία, το γνωστικό επίπεδο των µαθητών και 

την εξοικείωσή τους µε τα ψηφιακά µέσα, λιγότερο ή περισ-

σότερο ενεργά, µε περισσότερη ή λιγότερη παρέµβαση από 

τον εκπαιδευτικό. Στο πλαίσιο αυτό, το µαθησιακό πρόγραµ-

µα είναι δυνατό να περιλαµβάνει µια σταδιακά αυξανόµενη 

κοινωνική παρουσία και δικτύωση των µαθητών. Πιο συγκε-

κριµένα, το ιστολόγιο µπορεί να αξιοποιηθεί ως:  

• Ανάγνωσµα (π.χ. οι µαθητές επισκέπτονται συγκεκριµένα 

ιστολόγια για άντληση ιδεών πάνω σε ένα θέµα που συζη-

τούν αργότερα στην τάξη)  

• Χώρος δηµοσίευσης ατοµικών ή οµαδικών εργασιών (από 

τον εκπαιδευτικό ή τους ίδιους τους µαθητές)  

• Χώρος ένθεσης αρχείων εικόνας, ήχου και κινούµενης 

εικόνας (video) (π.χ. για ενηµέρωση, σχολιασµό κλπ) 

• Περιβάλλον επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτικό (π.χ. για τη 

διατύπωση ερωτηµάτων σχετικών µε το µάθηµα, την ερ-

γασία στο σπίτι κλπ) 

• Προσωπικό ηµερολόγιο (για την καταγραφή απόψεων και 

εµπειριών σχετικών µε τη µαθησιακή εµπειρία)  

• Ε-portfolio (δηλ. σαν βιογραφικό που θα εµφανίζει την 

εξέλιξη του µαθητή µέσα από την καταγραφή π.χ. των 

πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας που αποκτά, τη συµµετο-

χή σε προγράµµατα περιβαλλοντικά κ.ά., την παρουσίαση 

γραπτών εργασιών κλπ)  

• Περιβάλλον για οµαδική εργασία (π.χ. ανταλλαγή απόψε-

ων για ένα πρόβληµα στα Μαθηµατικά, ένα κείµενο λογο-

τεχνικό, ένα θέµα που συζητήθηκε στην τάξη κλπ)  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ιστολόγιο προσφέ-

ρει τη δυνατότητα επιλογής σε εκπαιδευτικούς και µαθη-

τές, τόσο σε αισθητικό και θεµατικό όσο και σε επίπεδο κοι-

νωνικής παρουσίας και δικτύωσης. Επιπλέον, η δυνατότητα 

που δίνεται από πολλούς παρόχους σήµερα για επιφόρτωση 

πολυµεσικού ψηφιακού υλικού, προσδίδει µια ακόµη πλουρα-

λιστική διάσταση στην προσέγγιση της µάθησης, συµβαδί-
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hale, 1995, Slavin, 1995), ένα περιβάλλον ΣΜ ενθαρρύνει 

την ενεργό συµµετοχή, την κριτική σκέψη, τη σταδιακή 

αυτονόµηση των µαθητών.  

Το ∆ιαδίκτυο και, ειδικότερα, τα εργαλεία του Ιστού 2.0 

παρέχουν ένα δυναµικό και αυθεντικό περιβάλλον συν-

εργασίας που επιτρέπει την ανάπτυξη δηµιουργικού διαλό-

γου σε πραγµατικό ή µη χρόνο. Η αξιοποίηση των εργαλεί-

ων του Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση αποτελεί κατάλληλο 

τρόπο προετοιµασίας των µαθητών για τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας, όπου εργαζόµενοι και επαγγελµατί-

ες, αν και από γεωγραφική απόσταση, εµπλέκονται σε κοι-

νά projects (Dede, 1996). Η ∆ΣΜ είναι µια νέα πρόκληση 

για τους εκπαιδευτικούς, καθώς η ενσωµάτωση των ψηφι-

ακών εργαλείων στη διδακτική πράξη ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των µαθητών για µια νέα εκπαίδευση που στο-

χεύει σε ένα πιο διαδραστικό τύπο µάθησης (Philip, 2007). 

Γενικότερα, η ∆ΣΜ: 

• Ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων γνωστικών, γλωσ-

σικών, συνεργατικών και διαδικτυακών 

• Υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινοτήτων µάθησης 

• Αποτελεί θετικό κίνητρο για την ενεργό συµµετοχή στο 

µάθηµα  

• Ενισχύει τη σύνδεση του σχολείου µε την πραγµατική 

ζωή  

• Προωθεί την αρχή της σταδιακής αυτονόµησης (µάθηση 

µέσω της εξερεύνησης και της επικοινωνίας, διαµόρφω-

ση άποψης, καλλιέργεια κριτικής σκέψης) 

• Προωθεί την αρχή της Εξατοµικευµένης Παιδαγωγικής 

(επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό σε α/σύγχρονο περι-

βάλλον)  

• Ενθαρρύνει την ανάπτυξη κουλτούρας συµµετοχής και 

δια-λογικής συν-εργασίας  

 

Το ιστολόγιο και η µάθηση Το ιστολόγιο και η µάθηση Το ιστολόγιο και η µάθηση Το ιστολόγιο και η µάθηση     

Το ιστολόγιο ή διαδικτυακό ηµερολόγιο (απόδοση στην 

ελληνική γλώσσα του αγγλικού όρου weblog ή blog) είναι 

ένα ψηφιακό εργαλείο δεύτερης γενιάς που µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω της δια-

δραστικότητας που ενθαρρύνεται από το λογισµικό και της 

δυνατότητας για οµαδική εργασία που προσφέρεται από 

το σχεδιασµό του. Η δηµιουργία και τήρηση προσωπικού 

ιστολογίου σηµατοδοτεί την ανάπτυξη περιβάλλοντος δη-

µοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων 

των χρηστών χρησιµοποιώντας το λόγο και την εικόνα 

(κινούµενη ή µη) ως µέσα έκφρασης. Ο λόγος που κατα-

γράφεται σε µορφή κειµένων (δηµοσιεύσεις /posts και σχό-

λια /comments) συνδυάζει στοιχεία προφορικής και γρα-

πτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον ένα δυναµικό 

πυρήνα οικοδόµησης της γνώσης µέσω της κατάθεσης 

επιχειρηµάτων, θέσεων και αντιθέσεων, µια διαδικασία δη-
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ζει µε τη θεωρία των πολλών ευφυϊών (Gardner, υπό 

έκδοση) και καλύπτει τις ανάγκες µαθητών µε διαφορετικά 

µαθησιακά στυλ. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ευελιξίας, το 

ιστολόγιο µπορεί να είναι ατοµικό ή συλλογικό δηµιούργη-

µα, περιβάλλον αυτό-έκφρασης και διαλογικής συζήτησης, 

προσωποκεντρικό ή µέρος µιας ευρύτερης εικονικής κοι-

νότητας συνεργασίας και µάθησης.  

Στο επόµενο τεύχος του ΨΗΦΙΟΥ θα παρουσιαστούν πα-

ραδείγµατα εφαρµογής, τα οποία αποτυπώνουν την προ-

σπάθεια ένταξης του ψηφιακού αυτού µέσου στη διδασκα-

λία µαθητών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και περιγρά-

φουν τη γενικότερη και ειδικότερη στοχοθεσία των µαθη-

µάτων συνδυαστικής διδασκαλίας στο πλαίσιο των οποίων 

πραγµατοποιήθηκαν.  
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«Υπάρχει αποτελεσµατική 

προστασία του υπολογι-

στή από πάσης φύσεως 

απειλές χωρίς να πληρώ-

σω ούτε 1 € αλλά και χω-

ρίς να γίνω “πειρατής”.  

Φυσικά και υπάρχει αρκεί 

να  συνδυαστούν αξιόπι-

στο λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα (open source soft-

ware — δείτε:  ΨΗΦΙΟ Τεύχος 1 σελ.8)  είτε λογισµικό που 

προσφέρεται δωρεάν (freeware software). Στο συγκεκρι-

µένο άρθρο θα παρουσιαστούν µία σειρά από δηµοφιλείς 

και αξιόπιστες λύσεις ικανές να δηµιουργήσουν ένα ικανό 

«δίχτυ προστασίας» για τον υπολογιστή σας.  

 

Προστασία από ιούςΠροστασία από ιούςΠροστασία από ιούςΠροστασία από ιούς    

Κοινά χαρακτηριστικά των εφαρµογών που σας προτεί-

νουµε είναι µεταξύ άλλων: 

- Real Time Protection (έλεγχος αρχείων και εφαρµογών 

κατά το άνοιγµα τους) 

- οι δυνατότητες ελέγχου µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυ-

δροµείου (εισερχόµενων και εξερχόµενων) 

- οι ελάχιστες απαιτήσεις εγκατάστασης  

- οι αυτόµατες και τακτικές ενηµερώσεις 

- τα µικρά σε µέγεθος αρχεία εγκατάστασης και ενηµέρω-

σης 

- η ευκολία χρήσης 

- οι διακρίσεις που κατά καιρούς έχουν λάβει από εξειδι-

κευµένα περιοδικά και δικτυακούς τόπους. 

 

• avastavastavastavast! 4 ! 4 ! 4 ! 4 Home EditionHome EditionHome EditionHome Edition    http://tinyurl.com/4rbmehttp://tinyurl.com/4rbmehttp://tinyurl.com/4rbmehttp://tinyurl.com/4rbme 

• AVG Antivirus Free EditionAVG Antivirus Free EditionAVG Antivirus Free EditionAVG Antivirus Free Edition    http://free.grisoft.com/http://free.grisoft.com/http://free.grisoft.com/http://free.grisoft.com/  

• Avira AntiVir Personal Edition    Avira AntiVir Personal Edition    Avira AntiVir Personal Edition    Avira AntiVir Personal Edition    http://tinyurl.com/y45r4nhttp://tinyurl.com/y45r4nhttp://tinyurl.com/y45r4nhttp://tinyurl.com/y45r4n 

• ClamWin  ClamWin  ClamWin  ClamWin  httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....clamwinclamwinclamwinclamwin....comcomcomcom////  (Εφαρµογή ανοι-

χτού κώδικα η οποία δεν παρέχει real time protection 

παρέχει όµως τη δυνατότητα εγκατάστασης της σε 

περιβάλλον Windows 2000/2003 Server την οποία οι 

υπόλοιπες εφαρµογές δεν προσφέρουν) 

 

Επίσης όλες οι µεγάλες  εταιρίες παραγωγής αντιϊικών 

προγραµµάτων παρέχουν δυνατότητα on-line ελέγχου 

(και κάποιες καθαρισµού) του υπολογιστή σας για ιούς. Εν-

δεικτικά: 

• Bit Defender   Bit Defender   Bit Defender   Bit Defender   httphttphttphttp://://://://tinyurltinyurltinyurltinyurl....comcomcomcom////aauhaauhaauhaauh5555 (έλεγχος και καθα-

ρισµός µολυσµένων αρχείων)    

• FFFF----Secure   Secure   Secure   Secure   http://tinyurl.com/4rfmohttp://tinyurl.com/4rfmohttp://tinyurl.com/4rfmohttp://tinyurl.com/4rfmo (έλεγχος και καθαρι-

σµός µολυσµένων αρχείων)    

• Kaspersky   Kaspersky   Kaspersky   Kaspersky   http://www.kaspersky.com/virusscannerhttp://www.kaspersky.com/virusscannerhttp://www.kaspersky.com/virusscannerhttp://www.kaspersky.com/virusscanner 

• McAfee   McAfee   McAfee   McAfee   http://tinyurl.com/lo2yhttp://tinyurl.com/lo2yhttp://tinyurl.com/lo2yhttp://tinyurl.com/lo2y 

• Panda Security   Panda Security   Panda Security   Panda Security   http://tinyurl.com/33evjghttp://tinyurl.com/33evjghttp://tinyurl.com/33evjghttp://tinyurl.com/33evjg 

• Symantec   Symantec   Symantec   Symantec   http://tinyurl.com/do09http://tinyurl.com/do09http://tinyurl.com/do09http://tinyurl.com/do09 

• Trend Micro   Trend Micro   Trend Micro   Trend Micro   http://housecall.trendmicro.com/http://housecall.trendmicro.com/http://housecall.trendmicro.com/http://housecall.trendmicro.com/ 

    

Προστασία από κακόβουλο λογισµικό (Προστασία από κακόβουλο λογισµικό (Προστασία από κακόβουλο λογισµικό (Προστασία από κακόβουλο λογισµικό (malicious software malicious software malicious software malicious software ––––    

malware) malware) malware) malware)     

Worms, dialers, spyware, adware, keyloggers, rootkits και 

άλλα «ζωύφια» απειλούν την υγεία του υπολογιστή σας 

(περισσότερα για αυτού του είδους τις απειλές µπορείτε να 

διαβάσετε στο σχετικό άρθρο από το δικτυακό χώρο της 

Microsoft http://tinyurl.com/yqy4evhttp://tinyurl.com/yqy4evhttp://tinyurl.com/yqy4evhttp://tinyurl.com/yqy4ev). Απαραίτητα εργαλεία 

µε τα οποία θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος ένας υπολογι-

στή ακόµα και αν χρησιµοποιεί κάποια σχετική εµπορική ε-

φαρµογή είναι: 

 

• AdAdAdAd----Aware 2007 Free   Aware 2007 Free   Aware 2007 Free   Aware 2007 Free   http://tinyurl.com/2qb5uwhttp://tinyurl.com/2qb5uwhttp://tinyurl.com/2qb5uwhttp://tinyurl.com/2qb5uw 

• aaaa----squared Free   squared Free   squared Free   squared Free   http://tinyurl.com/2gb93http://tinyurl.com/2gb93http://tinyurl.com/2gb93http://tinyurl.com/2gb93 

• AVG AntiAVG AntiAVG AntiAVG Anti----Spyware Free Edition   Spyware Free Edition   Spyware Free Edition   Spyware Free Edition   http://tinyurl.com/2yzjsmhttp://tinyurl.com/2yzjsmhttp://tinyurl.com/2yzjsmhttp://tinyurl.com/2yzjsm 

• Spybot Search & Destroy   Spybot Search & Destroy   Spybot Search & Destroy   Spybot Search & Destroy   http://tinyurl.com/37t9fhttp://tinyurl.com/37t9fhttp://tinyurl.com/37t9fhttp://tinyurl.com/37t9f 

 

Τείχος Προστασίας (Τείχος Προστασίας (Τείχος Προστασίας (Τείχος Προστασίας (Firewall)Firewall)Firewall)Firewall)    

Με δεδοµένη τη µη αποτελεσµατική προστασία που παρέχει 

το ενσωµατωµένο στα Windows XP Τείχος Προστασίας, το 

οποίο ελέγχει και φιλτράρει µόνο την εισερχόµενη προς τον 

υπολογιστή σας κίνηση αλλά δεν  εκτελεί κανένα έλεγχο 

στην εξερχόµενη από τον υπολογιστή σας κίνηση (κάτι που 

πρακτικά π.χ. δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να εγκατα-

στήσει κακόβουλο λογισµικό στον υπολογιστή σας,  το οποί-

ο θα συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδοµένα και θα τα 

αποστείλει πίσω στο δηµιουργό του), είναι απαραίτητη η 

εγκατάσταση ενός πιο αξιόπιστου Τείχους Προστασίας.  

Πολύ καλές επιλογές αποτελούν: 

• ZoneAlarm   ZoneAlarm   ZoneAlarm   ZoneAlarm   http://tinyurl.com/296pwehttp://tinyurl.com/296pwehttp://tinyurl.com/296pwehttp://tinyurl.com/296pwe    

• Outpost Firewall Free   Outpost Firewall Free   Outpost Firewall Free   Outpost Firewall Free   http://tinyurl.com/j2nl2http://tinyurl.com/j2nl2http://tinyurl.com/j2nl2http://tinyurl.com/j2nl2 

Π ρ ο σ τ α τ έ ψ τ ε  τ ο ν  υ π ο -Π ρ ο σ τ α τ έ ψ τ ε  τ ο ν  υ π ο -Π ρ ο σ τ α τ έ ψ τ ε  τ ο ν  υ π ο -Π ρ ο σ τ α τ έ ψ τ ε  τ ο ν  υ π ο -
λ ο γ ι σ τ ή  σ α ς  α π ό  κ α κ ό -λ ο γ ι σ τ ή  σ α ς  α π ό  κ α κ ό -λ ο γ ι σ τ ή  σ α ς  α π ό  κ α κ ό -λ ο γ ι σ τ ή  σ α ς  α π ό  κ α κ ό -
β ο υ λ ο  λ ο γ ι σ µ ι κ ό  χ ω ρ ί ς  β ο υ λ ο  λ ο γ ι σ µ ι κ ό  χ ω ρ ί ς  β ο υ λ ο  λ ο γ ι σ µ ι κ ό  χ ω ρ ί ς  β ο υ λ ο  λ ο γ ι σ µ ι κ ό  χ ω ρ ί ς  
κ ό σ τ ο ςκ ό σ τ ο ςκ ό σ τ ο ςκ ό σ τ ο ς     

Γράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής Πάνος    
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• Comodo Free Firewall   Comodo Free Firewall   Comodo Free Firewall   Comodo Free Firewall   http://tinyurl.com/la95fhttp://tinyurl.com/la95fhttp://tinyurl.com/la95fhttp://tinyurl.com/la95f  

 
Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι στο περιβάλλον του Σχο-

λικού Εργαστηρίου Πληροφορικής δεν είναι απαραίτητη η 

εγκατάσταση Τοίχους Προστασίας δεδοµένου ότι είναι 

ενεργοποιηµένη η αντίστοιχη δυνατότητα του δροµολο-

γητή (router).  

 

∆ωρεάν λογισµικό και λογισµικό ανοιχτού κώδικα από το 

δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν.Εύβοιας:  

http://tinyurl.com/ypkqcphttp://tinyurl.com/ypkqcphttp://tinyurl.com/ypkqcphttp://tinyurl.com/ypkqcp    

 

Ευρύς κατάλογος δωρεάν εφαρµογών χωρισµένος σε 

πολλές κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση:  

http://www.freewarehttp://www.freewarehttp://www.freewarehttp://www.freeware----guide.com/guide.com/guide.com/guide.com/    

 
Κατάλογος δωρεάν αντιϊικών προγραµµάτων και εργαλεί-
ων καθαρισµού: 
http://tinyurl.com/28ocs3http://tinyurl.com/28ocs3http://tinyurl.com/28ocs3http://tinyurl.com/28ocs3    
 
Αναλυτική περιγραφή (σε µορφή FAQ) του κακόβουλου 
λογισµικού από τη Microsoft:  
httphttphttphttp://://://://tinyurltinyurltinyurltinyurl....comcomcomcom////8888nnnn8888emememem    
 
(Οι έννοιες «δωρεάν λογισµικό» και «λογισµικό ανοιχτού 
κώδικα» δεν πρέπει να συγχέονται:  
Το «δωρεάν λογισµικό» παρέχεται µεν χωρίς κανένα κό-
στος αλλά οι τελικοί χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στον 
πηγαίο κώδικά του, που αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία 
των δηµιουργών του. Το «λογισµικό  ανοιχτού κώδικα» όχι 
µόνο παρέχεται δωρεάν αλλά υπάρχει η δυνατότητα χρή-
σης του πηγαίου κώδικα του για βελτιώσεις και διορθώ-
σεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους  αποτελεί το γεγονός ότι 
παρέχονται δωρεάν για χρήση χωρίς κανένα χρονικό περι-
ορισµό). 
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Βασικός  στόχος κάθε εκπαι-

δευτικού όταν µπαίνει στην 

τάξη να διδάξει ένα γνωστικό 

αντικείµενο, άρα και το αντι-

κείµενο της πληροφορικής, 

είναι ή τουλάχιστον θα πρέπει 

να είναι, να κάνει τη διδασκαλί-

α του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική.  

Τι σηµαίνει όµως «αποτελεσµατική διδασκαλία» και πώς 

µπορεί να διακριβωθεί αυτό; Είναι ερωτήµατα που δηµι-

ουργούνται αναπόφευκτα και στα οποία υπάρχει ανάγκη 

να δοθεί απάντηση. Η παιδαγωγική επιστήµη επιχειρεί να 

απαντήσει στα ερωτήµατα αυτά και έχουν γίνει σηµαντι-

κές έρευνες σχετικά µε το πώς µαθαίνει καλύτερα ο 

άνθρωπος ή πως οργανώνεται ένα διδακτικό σύστηµα. 

Πολλά από τα συµπεράσµατα των ερευνών αυτών έγινε 

προσπάθεια να ενσωµατωθούν στα ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) στο Αναλυ-

τικό Πρόγραµµα Σπουδών (Α.Π.Σ.) αλλά και στα βιβλία 

Πληροφορικής. Ανεξάρτητα όµως από τα παραπάνω και ο 

ίδιος ο εκπαιδευτικός πριν τη διδασκαλία, θα πρέπει να 

θέτει τα δικά του ερωτήµατα και να επιχειρεί να απαντή-

σει σε αυτά. Ερωτήµατα όπως: σε ποιους απευθύνοµαι; τι 

θέλω να πετύχω µε τη συγκεκριµένη διδασκαλία; πάνω σε 

τι (σε ποια ύλη); µε ποιόν τρόπο και µέσα από ποιες διαδι-

κασίες; Ποια µέσα και πώς είναι καλύτερα να χρησιµοποιη-

θούν; Πώς θα διαπιστώσω το µαθησιακό αποτέλεσµα;   

Ουσιαστικά δηλαδή, να προσδιορίσει τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά της τάξης στην οποία απευθύνεται και στη 

συνέχεια να καθορίσει µε σαφήνεια: 

• τους στόχους του αντικειµένου ή της ενότητας που 

πρόκειται να διδάξει,  

• τις µεθόδους διδασκαλίας που πρόκειται να χρησιµο-

ποιήσει,  

• τα µέσα διδασκαλίας που είναι καλύτερα να χρησιµο-

ποιηθούν, καθώς και  

• τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της διδα-

σκαλίας.   

Προτάσεις για όλα τα παραπάνω εµπεριέχονται στο 

∆.Ε.Π.Π.Σ. το Α.Π.Σ. αλλά και στα βιβλία µαθητή και καθη-

γητή. Το Α.Π.Σ. διαµορφώνει το γενικό πλαίσιο της διδα-

σκαλίας του µαθήµατος, το σκοπό και τους γενικούς διδα-

κτικούς στόχους καθώς και τους επιµέρους στόχους κάθε 

ενότητας. Επιπλέον, προτείνει τις ενδεικνυόµενες διδα-

κτικές µεθόδους και θέτει τις βασικές προδιαγραφές για 

τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων, τη δηµιουργία υπο-

στηρικτικού υλικού και τους τρόπους αξιολόγησης της επί-

τευξης των διδακτικών στόχων.  

Τα διδακτικά εγχειρίδια και το υποστηρικτικό υλικό, 

έρχονται να εξειδικεύσουν το  ∆.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ.. Οι 

συντάκτες όµως του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και του Α.Π.Σ. δεν έχουν 

και δε µπορεί να έχουν την εικόνα της κάθε τάξης και των 

ιδιαίτερων αναγκών της, αλλά του µέσου µαθητή µιας ορι-

σµένης ηλικίας γι’ αυτό και προτείνουν εναλλακτικές προ-

σεγγίσεις και αφήνουν περιθώρια στον κάθε εκπαιδευτικό 

να προσαρµόσει τη διδασκαλία του στις απαιτήσεις της τά-

ξης στην οποία θα διδάξει. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα διδα-

κτικά βιβλία και το υποστηρικτικό υλικό τα οποία µάλιστα 

εκφράζουν και τον τρόπο που η συγγραφική οµάδα και η 

οµάδα αξιολόγησης αντιλαµβάνονται όσα προσδιορίζονται ή 

περιγράφονται από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. Το αν και σε 

ποιο βαθµό προσεγγίζουν τις πραγµατικές ανάγκες είναι 

αντικείµενο αξιολόγησης για τη βελτίωσή τους για την οποί-

α σηµαντικό  αν όχι τον καθοριστικό ρόλο θα πρέπει να έχει 

ο εκπαιδευτικός. 

Το Α.Π.Σ. τα βιβλία και το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό, 

αποτελούν τη βάση, τον οδηγό για κάθε εκπαιδευτικό ο ο-

ποίος  όµως θα πρέπει να προσαρµόζει τους στόχους, τα 

µέσα, τις µεθόδους και τον τρόπο αξιολόγησης στις ιδιαιτε-

ρότητες και στις ανάγκες της τάξης του τις οποίες µόνο 

αυτός γνωρίζει. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε 

ότι οι ανάγκες αυτές δεν είναι ίδιες ακόµη και για τα διαφο-

ρετικά τµήµατα της ίδιας τάξης του ίδιου σχολείου. Η ε-

µπειρία άλλωστε έχει δείξει ότι µια διδασκαλία σε διαφορετι-

κά τµήµατα δεν είναι πάντοτε στον ίδιο βαθµό αποτελεσµα-

τική αφού οι µαθητές µπορεί να διαφέρουν σε προηγούµε-

νες γνώσεις, βιώµατα, εµπειρίες τα ενδιαφέροντα αλλά και 

στον τρόπο που µαθαίνουν. Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν ο 

εκπαιδευτικός, πριν προβεί στο σχεδιασµό και την οργάνω-

ση της διδασκαλίας του, να έχει πρώτα διακριβώσει τις ιδι-

αιτερότητες της τάξης στην οποία πρόκειται να διδάξει και 

στη συνέχεια να συντάξει το «σχέδιο µαθήµατος».  

Το πώς σχεδιάζεται µια διδασκαλία, οι µέθοδοι και τα µέσα 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν καθώς και το πώς αξιολο-

γούνται τα αποτελέσµατά της θα αποτελέσουν αντικείµενο 

επόµενων άρθρων. Στόχος του σηµερινού αλλά και αυτών 

που θα επακολουθήσουν είναι να δηµιουργηθεί ένας δίαυ-

λος επικοινωνίας και ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ µας για 

ένα θέµα τόσο σηµαντικό το οποίο µας απασχολεί όλους.  

    
ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία    
∆.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. Πληροφορικής για την Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση — ΦΕΚ 304/13-03-2003:  
http://tinyurl.com/2gka7mhttp://tinyurl.com/2gka7mhttp://tinyurl.com/2gka7mhttp://tinyurl.com/2gka7m 

Πριν ο εκπαιδευτικός µπει στη τάξη...Πριν ο εκπαιδευτικός µπει στη τάξη...Πριν ο εκπαιδευτικός µπει στη τάξη...Πριν ο εκπαιδευτικός µπει στη τάξη...    

Γράφει ο Αντώνης ΚωστάκοςΓράφει ο Αντώνης ΚωστάκοςΓράφει ο Αντώνης ΚωστάκοςΓράφει ο Αντώνης Κωστάκος    
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Ένα από τα συχνότε-

ρα προβλήµατα που 

µπορεί να συναντήσει 

ο υπεύθυνος ενός 

σχολικού εργαστηρίου 

πληροφορικής είναι οι 

δυσλειτουργίες που 

παρουσιάζονται στα 

στο Λειτουργικό Σύστηµα (Windows) είτε από κακόβουλο 

λογισµικό (malware, spyware, virus κλπ.) είτε από λανθα-

σµένες ενέργειες των µαθητών. Στις περισσότερες περι-

πτώσεις αυτό µπορεί να αποφευχθεί φροντίζοντας οι µα-

θητές να χρησιµοποιούν λογαριασµούς (Accounts) µε πε-

ριορισµένα δικαιώµατα (Users). Εφόσον ο λογαριασµός 

χρήστη δεν έχει δικαιώµατα ∆ιαχειριστή (Power User ή 

Administrator) δεν µπορεί να προξενήσει βλάβη στο σύ-

στηµα, παρά µόνο στο δικό του περιβάλλον εργασίας.  

Μία άλλη προσέγγιση που εξασφαλίζει ότι ο υπολογιστής 

ενός εργαστηρίου θα βρίσκεται πάντα σε καλή λειτουργία 

είναι η χρήση του προγράµµατος Deep Freeze Deep Freeze Deep Freeze Deep Freeze της εται-

ρείας Faronics. Με το πρόγραµµα αυτό µπορούµε να 

«κλειδώσουµε» τους δίσκους του συστήµατος, έτσι ώστε 

µετά από κάθε επανεκκίνηση του Λειτουργικού Συστήµα-

τος, τα περιεχόµενα των δίσκων να είναι πάντα ανέπαφα, 

ανεξάρτητα από τις αλλαγές που µπορεί να έχουν κάνει οι 

µαθητές (π.χ. επιφάνεια εργασίας, ήχοι κλπ.)  ή κάποιο 

κακόβουλο λογισµικό. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

συγκεκριµένης λύσης είναι ότι δεν απαιτεί την εγκατά-

σταση πρόσθετης κάρτας (δείτε: ΨΗΦΙΟ τεύχος 3, 

σελ.5 , Κάρτες Επαναφοράς) στο σύστηµα και συνεπώς η 

εγκατάσταση και απεγκατάστασή του είναι πολύ εύκολη. 

Να σηµειωθεί ότι η χρησιµότητα αυτής της λύσης είναι 

αποδεδειγµένη σε πολλά Internet Cafe, που χρησιµοποιούν 

τη λύση αυτή για να προστατεύσουν τους υπολογιστές 

τους. 

Κατά την εγκατάσταση του Deep Freeze, απαραίτητο 

είναι ο διαχειριστής να ορίσει κάποιον κωδικό πρόσβασης 

µε τον οποίο θα µπορεί να ξεκλειδώσει το µηχανισµό προ-

στασίας ώστε να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθ-

µίσεις στο σύστηµα. Το πρόγραµµα χωρίζει τις κατατµή-

σεις  (partitions / drive letters) του συστήµατος σε δύο 

κατηγορίες: τους κλειδωµένους (Frozen) και τους ξεκλεί-

δωτους (Thawed). Από την κονσόλα διαχείρισης, ο διαχει-

ριστής µπορεί να ορίσει ποιοι δίσκοι του συστήµατος είναι 

κλειδωµένοι, είτε αυτοί είναι σταθεροί δίσκοι ή αφαιρού-

µενοι. Όποτε χρειάζεται κάποια ενηµέρωση στο σύστηµα, 

ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει τον κωδικό του, ώστε να 

άρει το κλείδωµα και να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές 

στο δίσκο του συστήµατος. Μάλιστα το σύστηµα µπορεί να 

ρυθµιστεί ώστε να εκτελεί διαδικασίες συντήρησης, όπως οι 

ενηµερώσεις του Λειτουργικού Συστήµατος (Windows Up-

date), αυτόµατα κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της ηµέ-

ρας. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι πώς µπορεί ο µαθητής να απο-

θηκεύσει κάποια αρχεία στο δίσκο του συστήµατος, δεδοµέ-

νου ότι ο δίσκος είναι κλειδωµένος. Για το πρόβληµα αυτό 

υπάρχουν τρεις λύσεις:  

• Η πρώτη είναι οι µαθητές να αποθηκεύουν τα αρχεία 

τους στον εξυπηρετητή (Server) του εργαστηρίου, ώστε 

αυτά να είναι διαθέσιµα από οποιονδήποτε υπολογιστή, 

που είναι και η προτεινόµενη λύση.  

• Η δεύτερη λύση είναι είτε να δηµιουργηθεί  δεύτερη κα-

τάτµηση (partition) στο δίσκο, η οποία να παραµείνει ξε-

κλείδωτη και διαθέσιµη για εγγραφή. Εναλλακτικά  υπάρ-

χει η δυνατότητα  να δηµιουργηθεί µία εικονική κατάτµη-

ση (virtual partition) µέσω του Deep Freeze, η οποία ονο-

µάζεται ThawSpace και στην πραγµατικότητα αποθηκεύ-

εται ως ένα αρχείο στον δίσκο του συστήµατος και γίνε-

ται αυτόµατα mount από το Deep Freeze, όποτε εκκινεί-

ται το πρόγραµµα.  

• Η τρίτη λύση είναι να αντιστοιχιστούν συγκεκριµένοι 

φάκελοι του δίσκου σε ξεχωριστά drives χρησιµοποιώ-

ντας το εργαλείο Mapping Tool που παρέχει δωρεάν η 

εταιρεία.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι κατατµήσεις (partitions) 

αυτές να παραµείνουν ξεκλείδωτες, ώστε εκεί οι µαθη-

τές να µπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία τους. 

 

Το Deep Freeze διατίθεται σε δύο εκδόσεις, την Standard 

που εγκαθίσταται σε κάθε µηχάνηµα ξεχωριστά και την En-

terprise για κεντρικό έλεγχο και deployment σε ένα τοπικό 

δίκτυο.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 http://www.faronics.com/html/deepfreeze.asphttp://www.faronics.com/html/deepfreeze.asphttp://www.faronics.com/html/deepfreeze.asphttp://www.faronics.com/html/deepfreeze.asp. . . .  

D e e p  F r e e z eD e e p  F r e e z eD e e p  F r e e z eD e e p  F r e e z e     
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Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί σχετικοί µε Τεχνολογίες Πληροφο-Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί σχετικοί µε Τεχνολογίες Πληροφο-Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί σχετικοί µε Τεχνολογίες Πληροφο-Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί σχετικοί µε Τεχνολογίες Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών.ρικής και Επικοινωνιών.ρικής και Επικοινωνιών.ρικής και Επικοινωνιών.    

    

� Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 20202020ος Πανελλήνιος (Μαθητικός) ος Πανελλήνιος (Μαθητικός) ος Πανελλήνιος (Μαθητικός) ος Πανελλήνιος (Μαθητικός) 

∆ιαγωνισµός Πληροφορικής∆ιαγωνισµός Πληροφορικής∆ιαγωνισµός Πληροφορικής∆ιαγωνισµός Πληροφορικής (Π∆Π) (email: info@pdp.grinfo@pdp.grinfo@pdp.grinfo@pdp.gr, 

URL: http://www.pdp.grhttp://www.pdp.grhttp://www.pdp.grhttp://www.pdp.gr). Ο διαγωνισµός διοργανώνεται 

από την Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων και Επαγγελ-

µατιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ)  

(http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www....epyepyepyepy....grgrgrgr). Ο Π∆Π τελεί υπό την αιγίδα των 

Υπουργείων: Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

(ΥΠΕΠΘ) και Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΟ). Α-

ποτελεί το Εθνικό σκέλος της ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας 

Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα 

της UNESCO (σχ.118420/Γ2, 22-10-2007). 

 
� Ανακοινώθηκε ο Πανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµόςΠανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµόςΠανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµόςΠανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµός ««««Ηµέρα Ηµέρα Ηµέρα Ηµέρα 

για Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο για Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο για Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο για Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο 2008»2008»2008»2008». Στο πλαίσιο του 

εορτασµού για την Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδι-

κτύου, που θα λάβει χώρα για πέµπτη συνεχή 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 από-

ψεις τους µέσα από ένα Πανευρωπαϊκό διαγωνισµό. 

Στον αντίστοιχο περσινό διαγωνισµό του 2007 δύο ελ-

ληνικά σχολεία διακρίθηκαν (από τα τέσσερα συνολικά) 

λαµβάνοντας ισάριθµα βραβεία. Στο διαγωνισµό µπο-

ρούν να συµµετάσχουν α) µαθητές ηλικίας 5-10 ετών β) 

µαθητές 11-14 και 15-19 ετών. Βασικό  θέµα του διαγω-

νισµού είναι η δηµιουργία ενός ψηφιακού έργου µε τίτ-

λο ««««ΕΣΥ καθορίζεις τη ζωή σου στους εικονικούς κό-ΕΣΥ καθορίζεις τη ζωή σου στους εικονικούς κό-ΕΣΥ καθορίζεις τη ζωή σου στους εικονικούς κό-ΕΣΥ καθορίζεις τη ζωή σου στους εικονικούς κό-

σµουςσµουςσµουςσµους»»»» (σχ. 125672/Γ7, 6-11-2007). 

Σηµαντικές ηµεροµηνίες: Σηµαντικές ηµεροµηνίες: Σηµαντικές ηµεροµηνίες: Σηµαντικές ηµεροµηνίες:     

11 11 11 11 Νοεµβρίου µέχρι Νοεµβρίου µέχρι Νοεµβρίου µέχρι Νοεµβρίου µέχρι 21 21 21 21 ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 2007200720072007 δηλώσεις συµ-

µετοχής. 

14141414----20 20 20 20 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008200820082008: Ανάρτηση ψηφιακού έργου 

21212121----25 25 25 25 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008200820082008: Επιλογή των καλύτερων έργων 

από κάθε χώρα 

1111----7 7 7 7 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 2008200820082008:Επιλογή των Πανευρωπαϊκών 

νικητών ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας 

12 12 12 12 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 2008200820082008, Παγκόσµια ηµέρα Ασφαλούς 

∆ιαδικτύου: Ανακοίνωση των νικητών  

 
� Προκήρυξη Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού για τη βράβευση Προκήρυξη Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού για τη βράβευση Προκήρυξη Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού για τη βράβευση Προκήρυξη Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού για τη βράβευση 

Σχολικών ∆ικτυακών ΤόπωνΣχολικών ∆ικτυακών ΤόπωνΣχολικών ∆ικτυακών ΤόπωνΣχολικών ∆ικτυακών Τόπων----2008200820082008.  

Η Πανελλήνια  Ένωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίη-

ση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 

«Μιχάλης ∆ερτούζος» (httphttphttphttp://://://://ekpedekpedekpedekped....grgrgrgr_) και η 

«Ελληνική Ένωση για 

την Αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην Εκπαίδευ-

ση» (e-∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε) 

(httphttphttphttp://://://://eeee----diktyodiktyodiktyodiktyo....eueueueu) σε 

συνεργασία µε το Πα-

νελλήνιο Σχολικό ∆ί-

κτυο (ΠΣ∆) ((((httphttphttphttp://://://://

wwwwwwwwwwww....schschschsch....grgrgrgr)))) προκη-

ρύσσουν διαγωνισµό 

για την βράβευση των καλύτερων σχολικών δικτυακών 

τόπων ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων οι οποίοι φιλο-

ξενούνται σε διακοµιστές του ΠΣ∆. Η βράβευση θα πραγ-

µατοποιηθεί σε παράλληλη  εκδήλωση στο πλαίσιο του 

«1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ηµαθί-

ας» (Νάουσα, 9-11 Μαΐου 2008).  

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων θα 

διεξαχθεί το διάστηµα από 1 Φεβρουαρίου 2008 έως 18 

Απριλίου 2008. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι ενεργοί 

δικτυακοί τόποι που φιλοξενούνται σε διακοµιστές του 

ΠΣ∆ την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και έχουν ενηµερωθεί ε-

παρκώς µέσα στο 2007. 

Όλες οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες θα α-

ναρτώνται στο δικτυακό τόπο του 1ου Πανελλήνιου Εκπαι-

δευτικού Συνεδρίου Ηµαθίας (httphttphttphttp://://://://naousa08.ekpednaousa08.ekpednaousa08.ekpednaousa08.ekped....grgrgrgr).  

 
� Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.)  

(http://tinyurl.com/2jzdqvhttp://tinyurl.com/2jzdqvhttp://tinyurl.com/2jzdqvhttp://tinyurl.com/2jzdqv ) διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθη-

τικό ∆ιαγωνισµό µε στόχο 

την ευαισθητοποίηση των 

µαθητών σε θέµατα σχετι-

κά µε την προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας 

(128052/Γ2/12-11-2007). 

Το θέµα του ∆ιαγωνισµού 

είναι «Σύνθηµα για την Σύνθηµα για την Σύνθηµα για την Σύνθηµα για την 

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίαςπροστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίαςπροστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίαςπροστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας» και απευθύνε-

ται σε µαθητές και µαθήτριες των Γυµνασίων, Γενικών 

Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΤΕΕ όλης της χώρας. Κάθε µαθητής 

που επιθυµεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό, θα πρέπει 

να δηµιουργήσει το καλύτερο σύνθηµα µε σκοπό την ευ-

αισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας 

της πνευµατικής ιδιοκτησίας και την κατανόηση των δυ-

σµενών συνεπειών της κλοπής των έργων του πνεύµα-

τος, καθώς και να επιχειρηµατολογήσει για την πρότασή 

του σε ένα κείµενο 150 λέξεων το µέγιστο. Οι συµµετο-

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 Αριστείδης ΑράπογλουΓράφει ο Αριστείδης ΑράπογλουΓράφει ο Αριστείδης ΑράπογλουΓράφει ο Αριστείδης Αράπογλου    
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χές των µαθητών πρέπει να σταλούν από τους ∆ιευθυ-

ντές των σχολείων µέχρι τις 30 30 30 30 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008200820082008, στα 

γραφεία του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, 

Μετσόβου 5, 10682 Αθήνα, υπόψη κ. Ε. Βαγενά.  

Για κάθε διαγωνισµό ξεχωριστά, θα απονεµηθούν διά-

φορα βραβεία ανάλογα τη σειρά κατάταξης των νικη-

τών. Τα βραβεία για τους 2 πρώτους νικητές, έναν του 

Λυκείου και έναν του Γυµνασίου, είναι ένα ταξίδι στις 

ΗΠΑ και επισκέψεις στα στούντιο του Hollywood, µε 

εξασφαλισµένη τη συνοδεία του κηδεµόνα τους. 

 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετι-

κά µε πληροφοριακό υλικό για την Πνευµατική Ιδιοκτη-

σία και τα Συγγενικά ∆ικαιώµατα καθώς και στοιχεία για 

την σύνθεση των επιτροπών και τα κριτήρια αξιολόγη-

σης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην 

ιστοσελίδα http://www.lavemeros.grhttp://www.lavemeros.grhttp://www.lavemeros.grhttp://www.lavemeros.gr, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση επικοινωνίας opiorg@otenet.gropiorg@otenet.gropiorg@otenet.gropiorg@otenet.gr και στο τηλέ-

φωνο 210-8250750 του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιο-

κτησίας. 

    
Συνέδρια σχετικά µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-Συνέδρια σχετικά µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-Συνέδρια σχετικά µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-Συνέδρια σχετικά µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-

κοινωνιώνκοινωνιώνκοινωνιώνκοινωνιών....    
 
� Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξάχθηκε στην Αθήνα (23-25 

Νοεµβρίου 2007) το το το το 4444
οοοο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ανοι- ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ανοι- ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ανοι- ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ανοι-

κτή και  εξ΄Αποστάσεως εκπαίδευση (κτή και  εξ΄Αποστάσεως εκπαίδευση (κτή και  εξ΄Αποστάσεως εκπαίδευση (κτή και  εξ΄Αποστάσεως εκπαίδευση (ICODL ICODL ICODL ICODL 

2007) 2007) 2007) 2007)  «Μορφές ∆ηµοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοι-

κτή Πρόσβαση και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». 

 

� Στις Στις Στις Στις 28282828----30 30 30 30 ΜαρτίουΜαρτίουΜαρτίουΜαρτίου θα διεξαχθούν στην Πάτρα οι ερ-

γασίες του 4444ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ««««∆ιδακτική της ∆ιδακτική της ∆ιδακτική της ∆ιδακτική της 

ΠληροφορικήςΠληροφορικήςΠληροφορικήςΠληροφορικής»»»». Στόχος του Συνεδρίου σύµφωνα µε 

τους οργανωτές είναι να αποτελέσει το βήµα παρουσί-

ασης και διαλόγου σχετικά µε ερευνητικές µελέτες και 

εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια 

που σχετίζονται µε τη ∆ιδακτική της Πληροφορικής και 

τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες 

της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά 

του στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και διάχυση των πολιτι-

κών εκείνων που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη 

της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της στην εκ-

παίδευση  http://tinyurl.com/2bp9eghttp://tinyurl.com/2bp9eghttp://tinyurl.com/2bp9eghttp://tinyurl.com/2bp9eg  

 

� Στις Στις Στις Στις 9999----11 11 11 11 Μαΐου Μαΐου Μαΐου Μαΐου 2008 2008 2008 2008 θα    διεξαχθούν στην Νάουσα οι 

εργασίες του 1111ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδρι-ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδρι-ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδρι-ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδρι-

ο Ηµαθίας, ο Ηµαθίας, ο Ηµαθίας, ο Ηµαθίας, Νάουσα. Νάουσα. Νάουσα. Νάουσα. Οι τρεις Ενώσεις εκπαιδευτικών: η 

Πανελλήνια  Ένωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 

«Μιχάλης ∆ερτούζος», η  Ένωση Ελλήνων Φυσικών 

Παράρτηµα Ηµαθίας, η  Ελληνική Ένωση για την Αξιο-

ποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επι-

κοινωνίας στην Εκπαίδευση (e-∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε) διοργανώ-

νουν το 1111ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας 

µε θέµα: ««««Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδα-Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδα-Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδα-Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδα-

γωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θµιας & Β/θµιας Εκ-γωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θµιας & Β/θµιας Εκ-γωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θµιας & Β/θµιας Εκ-γωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θµιας & Β/θµιας Εκ-

παίδευσηςπαίδευσηςπαίδευσηςπαίδευσης» » » » υπό την αιγίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ 

(httphttphttphttp://://://://naousa08.ekpednaousa08.ekpednaousa08.ekpednaousa08.ekped....grgrgrgr). 

 
ΕπιµορφώσειςΕπιµορφώσειςΕπιµορφώσειςΕπιµορφώσεις    

    
Ξεκινάει νέα περίοδος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών         Ξεκινάει νέα περίοδος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών         Ξεκινάει νέα περίοδος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών         Ξεκινάει νέα περίοδος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών         

Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) 

στην εκπαίδευσηστην εκπαίδευσηστην εκπαίδευσηστην εκπαίδευση (Μέτρο 2.1, Πληροφορίες κ.Κάλφα Βα-

σιλική τηλ. 22210-27831, σχ. 359, 10/12/2007).  

Βασικές ηµεροµηνίεςΒασικές ηµεροµηνίεςΒασικές ηµεροµηνίεςΒασικές ηµεροµηνίες:  

17 17 17 17 ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου 2007200720072007: Υποβολή Προγραµµάτων Πιστοποι-

ηµένων ΚΣΕ. 

20 20 20 20 ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου 2007200720072007: Έγκριση Προγραµµάτων.. 

18 18 18 18 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008200820082008:  Αιτήσεις Εκπαιδευτικών 

25 25 25 25 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008: 2008: 2008: 2008:  Κλήρωση 

31 31 31 31 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008:2008:2008:2008:  Εγγραφές Επιτυχόντων 

03 03 03 03 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 2008:2008:2008:2008: Εγγραφές Επιλαχόντων 

04 04 04 04 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 2008:2008:2008:2008: Έναρξη Μαθηµάτων 

05 05 05 05 Απριλίου Απριλίου Απριλίου Απριλίου 2008:2008:2008:2008: Λήξη Μαθηµάτων. 

 
ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

    
� Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η νέα εκποµπή Ψηφιακή Ελλάδα η νέα εκποµπή Ψηφιακή Ελλάδα η νέα εκποµπή Ψηφιακή Ελλάδα η νέα εκποµπή Ψηφιακή Ελλάδα 

στην ΕΤστην ΕΤστην ΕΤστην ΕΤ1111 (κάθε ∆εύτερα 19:00-20:00) που προσεγγίζει 

το ∆ιαδίκτυο,  τις µικροσυ-

σκευές και τις νέες τεχνολο-

γίες, από την πλευρά του 

απλού χρήστη. Σύµφωνα µε 

τους παραγωγούς τις εκπο-

µπής «σκοπός της είναι η 

εξοικείωση µε τον ψηφιακό 

κόσµο, προκειµένου να εξα-

λειφθεί η  τεχνοφοβία, να απελευθερωθεί η δηµιουργικό-

τητα των ελλήνων χρηστών του ∆ιαδικτύου – και ιδιαίτερα 

των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (γυναίκες, παιδιά, 

φοιτητές, άνεργοι, ΑµεΑ) και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρί-

ες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες».  

Για την εκποµπή έχει δηµιουργηθεί ιστολόγιο 

((((http://psifiakiellada.blogspot.com/http://psifiakiellada.blogspot.com/http://psifiakiellada.blogspot.com/http://psifiakiellada.blogspot.com/)))) µε διαγωνισµούς, σχό-

λια, θεµατολογία. 

  

� Το σχολικό κοινό των Γυµνασίων  Γυµνασίων  Γυµνασίων  Γυµνασίων και των Λυκείων  Λυκείων  Λυκείων  Λυκείων της 

χώρας έχει από τον Οκτώβριο 2007 στη διάθεσή του 

έναν υπερσύγχρονο χώρο που συνδυάζει αρµονικά µάθη-

ση και ψυχαγωγία: τη µόνιµη, ∆ιαδραστική Έκθεση Επι-∆ιαδραστική Έκθεση Επι-∆ιαδραστική Έκθεση Επι-∆ιαδραστική Έκθεση Επι-

στήµης και Τεχνολογίαςστήµης και Τεχνολογίαςστήµης και Τεχνολογίαςστήµης και Τεχνολογίας που δηµιούργησε το Ίδρυµα Ευ-

γενίδου  
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(http://tinyurl.com/2cyscmhttp://tinyurl.com/2cyscmhttp://tinyurl.com/2cyscmhttp://tinyurl.com/2cyscm). Η έκθεση εκτείνεται σε 

τρεις ορόφους συνολικής επιφάνειας 1200 m2 και περι-

λαµβάνει 65 εκθέµατα στις  θεµατικές ενότητες: «Ύλη 

και Υλικά» (ισόγειο), «Επικοινωνία: Ήχος και Εικό-

να» (1ος όροφος) και «Βιοτεχνολογία» (2ος όροφος). Η 

∆ιαδραστική Έκθεση 

Επιστήµης και Τεχνολο-

γίας αποτελεί µια εναλ-

λακτική προσέγγιση σε 

επιστηµονικούς νόµους 

και αρχές, αλλά και σε 

χαρακτηριστικές τεχνο-

λογικές εφαρµογές, συ-

µπληρώνοντας τις µεθόδους και πρακτικές του σχολεί-

ου. Μέσα από πρωτότυπα πειράµατα, ο µικρός αλλά και 

ο µεγάλος επισκέπτης µπορούν να δοκιµάσουν τις γνώ-

σεις τους, να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία και την 

εφευρετικότητά τους.  

Για πληροφορίες σχετικές µε τις επισκέψεις στη ∆ια-

δραστική Έκθεση Επιστήµης και Τεχνολογίας, µπορείτε 

να επικοινωνείτε µε το τηλέφωνο: 210 9469641, 210 

9469600, ώρες: 9:00 π.µ. - 3:30 µ.µ. ή να συµβουλευτεί-

τε το δικτυακό τόπο του Ιδρύµατος Ευγενίδου  

http://www.eugenfound.edu.grhttp://www.eugenfound.edu.grhttp://www.eugenfound.edu.grhttp://www.eugenfound.edu.gr  

Ώρες εισόδου στη ∆ιαδραστικής Έκθεσης Επιστήµης 

και Τεχνολογίας: 

• Για τα σχολεία (Γυµνάσια-Λύκεια), ∆ευτέρα έως Πα-

ρασκευή 10.00 – 15.00 

• Για το κοινό, Σάββατο και Κυριακή 11.00 έως 20.00 

 Το κτίριο είναι κατάλληλα διαµορφωµένο για την υπο-

δοχή ατόµων µε κινητικά προβλήµατα  
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