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Κατά τη διάρκεια 

της επιµόρφωσης 

των εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής, 

που πραγµατο-

ποιήθηκε στο επι-

µορφωτικό κέντρο 

του Γυµνασίου 

Κανήθου στη Χαλ-

κίδα (στα πλαίσια 

της θεµατικής ε-

νότητας 

«Ανάπτυξη Ιστοε-

ξερευνήσεων (Webquests)»), οργανώθηκαν από τον επι-

µορφωτή και τους επιµορφούµενους µαθήµατα Πληροφο-

ρικής για µαθητές Γυµνασίου µε χρήση Ιστοεξερευνήσεων 

(http://tinyurl.com/dbohmlhttp://tinyurl.com/dbohmlhttp://tinyurl.com/dbohmlhttp://tinyurl.com/dbohml).  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη 

προβληµατισµού για την παιδαγωγική αξιοποίηση τους και 

την ανάδειξη πλεονεκτηµάτων από τη χρήση τους στην 

εκπαιδευτική  διαδικασία.  Στο παρόν άρθρο  δίνεται 

έµφαση  στο τρόπο κατασκευής και οργάνωσης µίας Ιστο-

εξερεύνησης από τεχνικής άποψης, µε τη χρήση του λογι-λογι-λογι-λογι-

σµικού  ΕΛ/ΛΑΚ  σµικού  ΕΛ/ΛΑΚ  σµικού  ΕΛ/ΛΑΚ  σµικού  ΕΛ/ΛΑΚ  PHP Webquest     PHP Webquest     PHP Webquest     PHP Webquest         

Η Ιστοξερεύνηση (Webquest) είναι ένα περιβάλλον κατευ-

θυνόµενης µάθησης κατά την οποία οι µαθητές αναλαµ-

βάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα αξιοποιώντας το 

∆ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφόρησης. Η επίλυση του 

προβλήµατος αποτελεί τον πυρήνα στην εξέλιξη του µα-

θήµατος δίνοντας το έναυσµα για την ανάπτυξη διαφορε-

τικών στρατηγικών προσέγγισης του, για τη δηµιουργία 

σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων 

(εκπαιδευτικός — µαθητές) και για την ανάπτυξη ενός 

πλαισίου διεξαγωγής έρευνας και  ανακάλυψης  χρήσιµων 

πληροφοριών.  

Οι Ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη 

δραστηριότητα των µαθητών, να εστιάζουν στη χρήση 

της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της και να 

υποστηρίζουν τους µαθητές να καλλιεργήσουν την ανα-

λυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα. Σε 

ένα µάθηµα που οργανώνεται ως µία Ιστοεξερεύνηση,  η 

αναζήτηση της πληροφορίας από τους µαθητές περιορίζε-

ται αρχικά σε συγκεκριµένες πηγές όπως δικτυακούς τό-

πους που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί από τον εκπαι-

δευτικό και στη συνέχεια ανάλογα µε τις δεξιότητες του 

µαθητή και τους στόχους της δραστηριότητας η αναζήτηση 

να επεκτείνεται σε άλλες πηγές στο ∆ιαδίκτυο 

(Παπανικολάου, Γρηγοριάδου, 2005, http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/

a9wrya9wrya9wrya9wrytttt) 

Οι Ιστοεξερευνήσεις σε πρώτο επίπεδο λειτουργούν για τον 

εκπαιδευτικό ως εργαλεία σχεδιασµού µαθηµάτων ορίζο-

ντας τα συστατικά στοιχεία και τη δοµή που πρέπει να δια-

θέτουν αυτά τα µαθήµατα. Σε δεύτερο επίπεδο µπορεί να 

αποτελέσουν  αναστοχαστικά εργαλεία για την αξιολόγηση 

της οργάνωσης και υλοποίησης του µαθήµατος, οδηγώντας 

στο πιθανό ανασχεδιασµό τους.  

Μια Ιστοεξερεύνηση µπορεί να δηµιουργηθεί και να φιλοξε-

νηθεί  για χρήση από τους µαθητές µε τη βοήθεια ∆ιαδικτυ-

ακών περιβαλλόντων που διατίθενται  σε δικτυακούς τό-

πους του Παγκόσµιου Ιστού: Ενδεικτικά: 

www.zunal.comwww.zunal.comwww.zunal.comwww.zunal.com        

www.kn.pacbell.com/wired/fil/www.kn.pacbell.com/wired/fil/www.kn.pacbell.com/wired/fil/www.kn.pacbell.com/wired/fil/    

http://teacherweb.com/tweb/WQHome.aspxhttp://teacherweb.com/tweb/WQHome.aspxhttp://teacherweb.com/tweb/WQHome.aspxhttp://teacherweb.com/tweb/WQHome.aspx    

www.teachwww.teachwww.teachwww.teach----nology.com/web_tools/web_quesnology.com/web_tools/web_quesnology.com/web_tools/web_quesnology.com/web_tools/web_questttt  

κ.α. 

Υπάρχει όµως και η εναλλακτική λύση της εγκατάστασης 

λογισµικού Ιστοεξερευνήσεων στον εξυπηρετητή (server) 

του σχολικού εργαστηρίου ή σε κάποιον άλλο υπολογιστή 

του τοπικού σχολικού δικτύου µε τη βοήθεια του PHP Web-PHP Web-PHP Web-PHP Web-

quest quest quest quest  (http://phpwebquest.orhttp://phpwebquest.orhttp://phpwebquest.orhttp://phpwebquest.orgggg). 

Για την εγκατάστασή του απαιτούνται:  

- mysql (www.mysql.comwww.mysql.comwww.mysql.comwww.mysql.com),  

- php (www.php.netwww.php.netwww.php.netwww.php.net),  

- apache (www.apache.orgwww.apache.orgwww.apache.orgwww.apache.org).  

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πακέτο xampp xampp xampp xampp 

(www.apachefriends.orgwww.apachefriends.orgwww.apachefriends.orgwww.apachefriends.org) το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 

εγκατάστασης της mysql, της php και του apache µε απλό 

και εύκολο τρόπο (Windows installer).   

 

PHP Webquest PHP Webquest PHP Webquest PHP Webquest     

Ένα λογισµικό ΕΛ/ΛΑΚ για την ανά-Ένα λογισµικό ΕΛ/ΛΑΚ για την ανά-Ένα λογισµικό ΕΛ/ΛΑΚ για την ανά-Ένα λογισµικό ΕΛ/ΛΑΚ για την ανά-

πτυξη και φιλοξενία Ιστοεξερευνή-πτυξη και φιλοξενία Ιστοεξερευνή-πτυξη και φιλοξενία Ιστοεξερευνή-πτυξη και φιλοξενία Ιστοεξερευνή-

σεων σεων σεων σεων (Webquests)(Webquests)(Webquests)(Webquests) στο σχολικό ερ- στο σχολικό ερ- στο σχολικό ερ- στο σχολικό ερ-

γαστήριο Πληροφορικήςγαστήριο Πληροφορικήςγαστήριο Πληροφορικήςγαστήριο Πληροφορικής    

Γράφει  ο Ηλίας Οικονοµάκος & ο Αριστείδης Αράπογλου Γράφει  ο Ηλίας Οικονοµάκος & ο Αριστείδης Αράπογλου Γράφει  ο Ηλίας Οικονοµάκος & ο Αριστείδης Αράπογλου Γράφει  ο Ηλίας Οικονοµάκος & ο Αριστείδης Αράπογλου     

02    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    



03    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

Ακολουθούν σύντοµες οδηγίες για την προετοιµασία, ε-

γκατάσταση και χρήση του λογισµικού PHP Webquest, 

µέσα από την εµπειρία µίας πρακτικής εφαρµογής που 

έλαβε χώρα στο Γυµνάσιο Κανήθου.     

    

Βήµα Βήµα Βήµα Βήµα 1111ο: Προετοιµασίαο: Προετοιµασίαο: Προετοιµασίαο: Προετοιµασία  

Λήψη των πακέτων: 

-  xamppxamppxamppxampp από τη διεύθυνση http://tinyurl.com/blwt87http://tinyurl.com/blwt87http://tinyurl.com/blwt87http://tinyurl.com/blwt87  και   

---- PHP Webquest  PHP Webquest  PHP Webquest  PHP Webquest από τη διεύθυνση http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/

bu3vnabu3vnabu3vnabu3vna (Προτείνεται η λήψη της ισπανικής έκδοσης µε 

δεδοµένο ότι η international παρουσιάζει διάφορα προβλή-

µατα, τα οποία µέχρι τη στιγµή που γράφτηκε το άρθρο 

δεν είχαν επιλυθεί) 

 

Βήµα Βήµα Βήµα Βήµα 2222ο: Εγκατάστασηο: Εγκατάστασηο: Εγκατάστασηο: Εγκατάσταση    

Πρώτα γίνεται η εγκατάσταση του xampp στο C:\. Στο 

φάκελο C:\xampp εντοπίζουµε  το αρχείο xampp-

control.exe το οποίο και εκτελούµε. Ακολουθεί η έναρξη 

(Start) των Apache και MySql. Αν δεν παρουσιαστεί κάποιο 

πρόβληµα  τότε θα έχουµε στο παράθυρο του xampp Con-

trol Panel την παρακάτω εικόνα: 

.Στο φάκελο C:\xamp\htdocs δηµιουργούµε ένα φάκελο µε 

το όνοµα wm2 στον οποίο και αποσυµπιέζουµε το πακέτο 

PHP Webquest. 

Για να µην έχουµε πρόβληµα µε τη κωδικοποίηση των ιστο-

σελίδων του λογισµικού θα πρέπει να διορθώσουµε µε το 

Σηµειωµατάριο τρία αρχεία του xampp.  

1) στο αρχείο C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-

languages.conf, η γραµµή # # # # DefaultLanguage nlDefaultLanguage nlDefaultLanguage nlDefaultLanguage nl πρέπει να 

γίνει DDDDefaultLanguage eefaultLanguage eefaultLanguage eefaultLanguage el l l l (φεύγει το # στη αρχή της γραµ-

µής και το nl γίνεται el) 

2) στο αρχείο C:\xampp\apache\bin\php.ini η γραµ-

µή ;;;;default_charset = "isodefault_charset = "isodefault_charset = "isodefault_charset = "iso----8859885988598859----1"1"1"1" πρέπει να γίνει de-de-de-de-

fault_charset = "isofault_charset = "isofault_charset = "isofault_charset = "iso----8859885988598859----7" 7" 7" 7" (φεύγει το ;;;; στη αρχή της 

γραµµής και το 1 γίνεται 7) 

3) στο αρχείο C:\xampp\php\php.ini η γραµ-

µή ;;;;default_charset = "isodefault_charset = "isodefault_charset = "isodefault_charset = "iso----8859885988598859----1"1"1"1" πρέπει να γίνει de-de-de-de-

fault_charset = "isofault_charset = "isofault_charset = "isofault_charset = "iso----8859885988598859----7" 7" 7" 7" (φεύγει το ;;;; στη αρχή της 

γραµµής και το 1 γίνεται 7) 

Ανοίγουµε έναν φυλλοµετρητή και πληκτρολογούµε στη 

γραµµή διευθύνσεων: http://localhosthttp://localhosthttp://localhosthttp://localhost. Στην αριστερή 

στήλη επιλέγουµε phpmyadmin µε τη βοήθεια του οποίου 

θα δηµιουργήσουµε τη βάση δεδοµένων της εφαρµογής.  

Στη συνέχεια επιλέγουµε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων 

την οποία ονοµάζουµε phpwq2phpwq2phpwq2phpwq2. Επιλέγουµε στο Collation 

και στο MySQL connection collation κωδικοποίηση 

greek_general_ci. Μετά τη δηµιουργία της βάσης επιλέ-

γουµε Import για να δηµιουργηθούν οι πίνακες. (Το αρχείο 

που δηµιουργεί αυτόµατα τους πίνακες είναι το 

C:\xampp\htdocs\wm2\sql\crear_tablas.sql).  

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία των πινά-

κων της βάσης και πλέον µπορούµε να ξεκινήσουµε να 

χρησιµοποιήσουµε το λογισµικό.  

    

Βήµα Βήµα Βήµα Βήµα 3333ο: Χρήσηο: Χρήσηο: Χρήσηο: Χρήση  

Με την εγκατάσταση του λογισµικού έχουν δηµιουργηθεί 

ο χρήστης testtesttesttest µε password testtesttesttest και ο διαχειριστής της 

εφαρµογής adminadminadminadmin µε password adminadminadminadmin 

Ανοίγουµε το φυλλοµετρητή και στη γραµµή διευθύνσεων 

πληκτρολογούµε: http://localhost/wm2/index.php αν όλα 

είναι σωστά στην οθόνη θα εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα: 

. 
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Για τη χρήση του PHP Webquest από τους υπολογιστές 

του εργαστηρίου ανοίγουµε ένα φυλλοµετρητή στον κάθε 

υπολογιστή του εργαστηρίου και στη γραµµή διευθύνσεων 

πληκτρολογούµε την IP διεύθυνση του υπολογιστή που 

φιλοξενεί το λογισµικό (π.χ. 10.84.22.141) ακολουθούµενη 

από το: /wm2/index.php (πχ http://10.84.22.141/wm2/

index.php).  

Μετά τη δηµιουργία µιας νέας Ιστοεξερεύνησης έχουµε τη 

δυνατότητα να επιλέξουµε ένα από τα 6 templates καθώς 

και την εµφάνιση του επιλεγµένου template (χρώµατα, 

γραµµατοσειρές κλπ).  

Αφού ολοκληρωθεί  και η αισθητική επεξεργασία ακολου-

θούν η οργάνωση του µαθήµατος σύµφωνα µε τη παρακά-

τω δοµή:  

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ —INTRODUCCIΣ 

- ΕΡΓΑΣΙΑ —TAREAS   

- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ — PROCESO  

- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ — EVALUACISN   

- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ —CONCLUSIONES   

Με τη βοήθεια ενός visual editor (ΤinyMCE), που περιλαµ-

βάνεται στο PHP Webquest, ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

δηµιουργήσει το απαραίτητο περιεχόµενο για κάθε ενότη-

τα για να είναι στο τέλος ορατό από τους µαθητές του. Ο 

συγκεκριµένος visual editor παρέχει τη δυνατότητα εισα-

γωγής κειµένου, εικόνων, συνδέσµων, emoticons κλπ. και 

επιπλέον ειδικά πλήκτρα για εισαγωγή — επικόλληση από 

το Ms-Office. Τέλος το λογισµικό ελέγχει αν έχουµε συ-

µπληρώσει και τις 5 καρτέλες και µας ενηµερώνει αν 

έχουµε ολοκληρώσει την Ιστοεξερεύνηση ή δεν έχουµε 

συµπληρώσει κάποια καρτέλα. 

Υπενθυµίζεται ότι η γλώσσα της εφαρµογής είναι η Ισπανι-

κή. Σηµαντική βοήθεια µπορεί να προσφέρει η χρήση του 

http://translate.google.comhttp://translate.google.comhttp://translate.google.comhttp://translate.google.com////  (Ισπανικά —> Ελληνικά) για 

βοήθεια στη δηµιουργία της Ιστοεξερεύνησης. 

Σηµείωση: Σηµείωση: Σηµείωση: Σηµείωση: Ο Ηλίας Οικονοµάκος ένας από  τους συντά-

κτες του παρόντος άρθρου,  ετοιµάζει την ελληνική µετά-

φραση η οποία θα είναι διαθέσιµη από το http://http://http://http://

blogs.sch.gr/ilias/blogs.sch.gr/ilias/blogs.sch.gr/ilias/blogs.sch.gr/ilias/    σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Κλείνοντας αξίζει να σηµειωθεί ότι ο σχεδιασµός και η ορ-

γάνωση µίας Ιστοεξερεύνησης δεν τελειώνει µε την τεχνι-

κή περιγραφή ενός λογισµικού δηµιουργίας της. Έµφαση 

πρέπει να δίνεται πάντα στη παιδαγωγική χρήση και τους 

στόχους που εξυπηρετεί το εκάστοτε λογισµικό. 

 

Πηγές:Πηγές:Πηγές:Πηγές:    
http://webquest.org/index.phphttp://webquest.org/index.phphttp://webquest.org/index.phphttp://webquest.org/index.php    

http://tinyurl.com/cygc6thttp://tinyurl.com/cygc6thttp://tinyurl.com/cygc6thttp://tinyurl.com/cygc6t  

www.internet4classrooms.com/onwww.internet4classrooms.com/onwww.internet4classrooms.com/onwww.internet4classrooms.com/on----line_quest.htmline_quest.htmline_quest.htmline_quest.htm    

http://tinyurl.com/d5s4suhttp://tinyurl.com/d5s4suhttp://tinyurl.com/d5s4suhttp://tinyurl.com/d5s4su     



 Στο προηγούµενο τεύχος του ΨΗΦΙΟΥ (Τεύχος 8 — 

Νοέµβριος 2008, http://tinyurl.com/dduum8http://tinyurl.com/dduum8http://tinyurl.com/dduum8http://tinyurl.com/dduum8) έγινε µία 

σύντοµη επισκόπηση της λειτουργίας, της σύνθεσης και 

των ειδών (software—hardware) του τείχους προστασίας 

(firewall). Στο τρέχον άρθρο θα  γίνει αναφορά στις προϋ-

ποθέσεις αποτελεσµατικής λειτουργίας ενός τείχους προ-

στασίας καθώς και σε βασικούς  κανόνες ασφάλειας που 

πρέπει να τηρούνται προκειµένου να αποτραπούν επίδοξοι 

εισβολείς στους υπολογιστές µας.  

Προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας ενός  τείχους προ-Προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας ενός  τείχους προ-Προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας ενός  τείχους προ-Προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας ενός  τείχους προ-

στασίαςστασίαςστασίαςστασίας    

Προκειµένου να είναι αποτελεσµατικός ένας µηχανισµός 

τείχους προστασίας πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προ-

ϋποθέσεις: 

Όλη η δικτυακή κυκλοφορία διέρχεται µέσω του τείχους 

προστασίας. Αν υπάρχουν εναλλακτικές διοδεύσεις πλη-

ροφορίας µεταξύ του ∆ιαδικτύου και του εταιρικού δικτύ-

ου µε ελαττωµένη ασφάλεια, όσο αποτελεσµατικό και αν 

είναι το τείχος προστασίας, δεν θα προσφέρει καµία α-

σφάλεια, καθώς οι πιθανοί εισβολείς θα προτιµήσουν την 

πιο εύκολη οδό. 

Μόνο   η κυκλοφορία που επιτρέπεται από την πολιτική 

ασφαλείας διεκπεραιώνεται τελικά. Με άλλα λόγια το τεί-

χος προστασίας θα πρέπει να είναι σωστά ρυθµισµένο και 

να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του. 

Το ίδιο το τείχος προστασίας θεωρείται, όταν λειτουργεί 

µε βάση αυστηρές πολιτικές ασφαλείας, άτρωτο.  Αν οι 

εισβολείς καταφέρουν να ξεπεράσουν το τείχος προστα-

σίας,  τότε ο δρόµος προς το τοπικό δίκτυο, είναι πλέον 

ελεύθερος. 

 

 

  
    

Επιτρέπονται όσα δεν απαγορεύονται ρητώςΕπιτρέπονται όσα δεν απαγορεύονται ρητώςΕπιτρέπονται όσα δεν απαγορεύονται ρητώςΕπιτρέπονται όσα δεν απαγορεύονται ρητώς    

ΉΉΉΉ    

Απαγορεύονται όσα δεν επιτρέπονται ρητώςΑπαγορεύονται όσα δεν επιτρέπονται ρητώςΑπαγορεύονται όσα δεν επιτρέπονται ρητώςΑπαγορεύονται όσα δεν επιτρέπονται ρητώς     

Η πρώτη φιλοσοφίαΗ πρώτη φιλοσοφίαΗ πρώτη φιλοσοφίαΗ πρώτη φιλοσοφία 

είναι και η πιο ελα-

στική (και επισφα-

λής), καθώς οι δια-

χειριστές πρέπει να 

ρυθµίζουν το τείχος 

προστασίας ώστε να 

απαγορεύει τις προ-

σβάσεις που είναι 

εγνωσµένα επικίνδυ-

νες. Καθώς ο κατά-

λογος αυτός είναι µακροσκελής, υπάρχει σηµαντική πιθανό-

τητα κάποια πρόσβαση  να µην περιληφθεί στη λίστα απα-

γορεύσεων και έτσι να µην επιτυγχάνεται το επιθυµητό επί-

πεδο ασφάλειας. 

 

 

Η δεύτερη φιλοσο-Η δεύτερη φιλοσο-Η δεύτερη φιλοσο-Η δεύτερη φιλοσο-

φίαφίαφίαφία είναι η πιο αυ-

στηρή και ασφαλής 

Βασίζεται στο επί-

πεδο εφαρµογών 

σύµφωνα µε το 

µοντέλο αναφοράς 

OSI  (Open Sys-

tems Interconnec-

tion). Το κύριο χα-

ρακτηριστικό είναι ότι το τείχος προστασίας έχει τη δυνα-

τότητα να αντιλαµβάνεται ποια προγράµµατα και ποια  πρω-

τόκολλα προσπαθούν να δηµιουργήσουν µία νέα σύνδεση. 

Με τον τρόπο αυτό µπορούν να εντοπιστούν εφαρµογές 

που προσπαθούν να δηµιουργήσουν ανεπιθύµητες συνδέ-

σεις ή καταχρήσεις ενός πρωτοκόλλου ή µίας υπηρεσίας.  

Έτσι λοιπόν οι διαχειριστές πρέπει να ορίζουν  τους κανό-

νες (rules), βάσει των οποίων θα πρέπει να εξετάζονται 

ποιές ροές πληροφορίας τελικά επιτρέπονται. Ο κατάλογος 

των ροών αυτών είναι συνήθως µικρότερος, άρα είναι δυνα-

τό να ελέγχονται πιο εύκολα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυ-

νατό να εντοπιστούν εφαρµογές που προσπαθούν να δηµι-

ουργήσουν ανεπιθύµητες συνδέσεις ή καταχρήσεις ενός 

πρωτοκόλλου ή µίας υπηρεσίας. 

F i rewa l l :  F i rewa l l :  F i rewa l l :  F i rewa l l :  Το  Τε ί χος  της  Φω-Το  Τε ί χος  της  Φω-Το  Τε ί χος  της  Φω-Το  Τε ί χος  της  Φω-

τ ιάς  τ ιάς  τ ιάς  τ ιάς  ————  Μέρος   Μέρος   Μέρος   Μέρος  2222οοοο     

Γράφει ο Αλέξανδρος ΓκίκαςΓράφει ο Αλέξανδρος ΓκίκαςΓράφει ο Αλέξανδρος ΓκίκαςΓράφει ο Αλέξανδρος Γκίκας    
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Για το τείχος προστασίαςΓια το τείχος προστασίαςΓια το τείχος προστασίαςΓια το τείχος προστασίας    υπάρχουν δύο γενικοί σχεδια-υπάρχουν δύο γενικοί σχεδια-υπάρχουν δύο γενικοί σχεδια-υπάρχουν δύο γενικοί σχεδια-
σµοί:σµοί:σµοί:σµοί:    



Γενικοί κανόνες ασφαλείαςΓενικοί κανόνες ασφαλείαςΓενικοί κανόνες ασφαλείαςΓενικοί κανόνες ασφαλείας    

Φυσικά η εγκατάσταση ενός τείχους προστασίας ∆ΕΝ∆ΕΝ∆ΕΝ∆ΕΝ 

λύνει συνολικά το πρόβληµα ασφάλειας ενός δικτύου. Για 

το  λόγο αυτό, η πολιτική ασφάλειας ενός δικτύου µε τη 

χρήση τείχους προστασίας θα πρέπει, σε γενικές γραµ-

µές, να ακολουθεί τα εξής: 

• Όλες οι συνδέσεις από το δίκτυο προς το Internet θα 

πρέπει να γίνονται µέσω του τείχους προστασίας 

(software ή hardware που αποτρέπει τις "επιθέσεις" σε 

κάποιο προσωπικό υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο). 

• Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι υπεύθυνοι 

για το τείχος προστασίας, οι οποίοι και το διαχειρίζονται, 

ώστε να είναι δυνατή η προστασία για επιθέσεις εκ των 

έσω ή από κανάλια διαρροής. 

• Το τείχος προστασίας θα πρέπει να παρακολουθείται 

και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (audits). 

• Εισερχόµενες συνδέσεις από το Internet θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν προηγµένους µηχανισµούς ταυτοποίησης/

αναγνώρισης, π.χ. µε κωδικούς µιας χρήσης. Το ίδιο ισχύει 

και για τους λογαριασµούς των διαχειριστών. 

• Όλες οι υπηρεσίες/εφαρµογές που δεν χρειάζονται ή 

δε χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι απενεργοποιηµέ-

νες. 

• Όλα τα λειτουργικά θα πρέπει να είναι ενηµερωµένα 

µε τα τελευταία patches/hot fixes των κατασκευαστών 

τους, ακόµη και για τις υπηρεσίες που δεν είναι ενεργο-

ποιηµένες. 

• Οι υπεύθυνοι των συστηµάτων θα πρέπει να είναι σω-

στά εκπαιδευµένοι και ενηµερωµένοι για  όλες τις τεχνο-

λογικές εξελίξεις που τα αφορούν. 

• Το τείχος προστασίας θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 

όλο το εικοσιτετράωρο. 

• Όλες οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται, καθώς και  

οι αναβαθµίσεις θα πρέπει να καταγράφονται και να ακο-

λουθούν την αντίστοιχη πολιτική. 

Θα πρέπει να υπάρχει γρήγορη και αποτελεσµατική ενη-

µέρωση σε περίπτωση που κάποιο service δεν λειτουργεί. 

 

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία    

- Mark Grennan (1996), «Ελληνικό Ελληνικό Ελληνικό Ελληνικό Firewalling Firewalling Firewalling Firewalling και και και και Proxy Proxy Proxy Proxy 

Server HOWTOServer HOWTOServer HOWTOServer HOWTO», δηµοσιευµένο στο ∆ιαδίκτυο και διαθέ-

σιµο από  10-05-2008, στη διεύθυνση: 

http://tinyurl.com/4n2y9ehttp://tinyurl.com/4n2y9ehttp://tinyurl.com/4n2y9ehttp://tinyurl.com/4n2y9e        

- ««««Ασφάλεια ∆ικτύων και Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυαΑσφάλεια ∆ικτύων και Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυαΑσφάλεια ∆ικτύων και Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυαΑσφάλεια ∆ικτύων και Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα», », », », διαθέ-

σιµο στο ∆ιαδίκτυο από 10-5-2008 στη διεύθυνση:  

http://tinyurl.com/4o2y5hhttp://tinyurl.com/4o2y5hhttp://tinyurl.com/4o2y5hhttp://tinyurl.com/4o2y5h  

- «Γιατί χρειαζόµαστε ''Γιατί χρειαζόµαστε ''Γιατί χρειαζόµαστε ''Γιατί χρειαζόµαστε ''firewall'' firewall'' firewall'' firewall'' για να είµαστε ασφαλείς για να είµαστε ασφαλείς για να είµαστε ασφαλείς για να είµαστε ασφαλείς 

στο στο στο στο Internet;», Internet;», Internet;», Internet;», άρθρο δηµοσιευµένο στο 

ScienceNews.gScienceNews.gScienceNews.gScienceNews.grrrr, διαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο από 13-7-2008 

στη διεύθυνση: http://tinyurl.com/4rndyhhttp://tinyurl.com/4rndyhhttp://tinyurl.com/4rndyhhttp://tinyurl.com/4rndyh  

- «Firewall» «Firewall» «Firewall» «Firewall» άρθρο δηµοσιευµένο στη Βικιπαίδεια,  διαθέσι-

µο στο ∆ιαδίκτυο από  10-7-2008 στη διεύθυνση:  

httphttphttphttp://://://://elelelel....wikipediawikipediawikipediawikipedia....orgorgorgorg////wikiwikiwikiwiki////FirewalFirewalFirewalFirewalllll 

- «Firewall»,  «Firewall»,  «Firewall»,  «Firewall»,  άρθρο στο  http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www....PointerPointerPointerPointer....ggggrrrr , διαθέσιµο 

στο ∆ιαδίκτυο από 10-7-2008 στη διεύθυνση:  

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....pointerpointerpointerpointer....grgrgrgr////knowledgebaseknowledgebaseknowledgebaseknowledgebase////FirewalFirewalFirewalFirewalllll 

- ««««Πολιτική ασφάλειας Πολιτική ασφάλειας Πολιτική ασφάλειας Πολιτική ασφάλειας DMZ», DMZ», DMZ», DMZ», άρθρο στο @∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ, 

διαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο από 13-7-2008 στη διεύθυνση: 

http://tinyurl.com/4qklthhttp://tinyurl.com/4qklthhttp://tinyurl.com/4qklthhttp://tinyurl.com/4qklth   

- ««««Προσωπικά τείχη προστασίας (Προσωπικά τείχη προστασίας (Προσωπικά τείχη προστασίας (Προσωπικά τείχη προστασίας (firewall)», firewall)», firewall)», firewall)», άρθρο στο 

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www....hsbchsbchsbchsbc....ggggrrrr , διαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο από 13-7-

2008 στη διεύθυνση: http://tinyurl.com/3l97kphttp://tinyurl.com/3l97kphttp://tinyurl.com/3l97kphttp://tinyurl.com/3l97kp  

- «Recommended Hardware Firewall», Recommended Hardware Firewall», Recommended Hardware Firewall», Recommended Hardware Firewall», άρθρο διαθέσιµο στο 

∆ιαδίκτυο στις 13-7-2008 στη διεύθυνση:  

http://tinyurl.com/44a2r6http://tinyurl.com/44a2r6http://tinyurl.com/44a2r6http://tinyurl.com/44a2r6  

- ««««Τι είναι καλύτερο τα Τι είναι καλύτερο τα Τι είναι καλύτερο τα Τι είναι καλύτερο τα software software software software ή τα ή τα ή τα ή τα hardware firewalls;», hardware firewalls;», hardware firewalls;», hardware firewalls;», 

άρθρο δηµοσιευµένο στο Software Magazine, διαθέσιµο στο 

∆ιαδίκτυο από 10-7-2008 στη διεύθυνση:  

http://tinyurl.com/3len5jhttp://tinyurl.com/3len5jhttp://tinyurl.com/3len5jhttp://tinyurl.com/3len5j  
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Πρόσφατα  στη προσπάθεια ανάπτυξης ενός θέµατος για 

συζήτηση από το βιβλίο Πληροφορικής στη Β’ Γυµνασίου, 

µία µαθήτρια  δήλωσε:   «Τι προσπαθείτε να µας εξηγήσε-

τε  κύριε, αφού δεν είµαστε έξυπνοι και όσο και να προ-

σπαθείτε δεν θα µπορέσουµε ποτέ να καταλάβουµε.» 

Παρόλαυτα η µαθήτρια είναι ένα έξυπνο, χαρούµενο και 

κοινωνικό κορίτσι µε διάφορες εξωσχολικές ασχολίες. Η 

δήλωση της αυτή αρχικά µε εξέπληξε αλλά σύντοµα θυµή-

θηκα µία άλλη ιστορία που παραθέτει ο Freire (2006): 

∆ύο πανεπιστηµιακοί καθηγητές ο Σεµπαστιάνι και ο Αρ-

γκουέλο συµµετείχαν σε µία πανεπιστηµιακή συνάντηση 

µε θέµα τη διδασκαλία των µαθηµατικών και των θετικών 

επιστηµών γενικά. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, είδαν 

µερικά παιδιά να πετούν χαρταετό σε ένα άδειο χωράφι. 

Πλησίασαν και έπιασαν κουβέντα µαζί τους. 

-Πόσα µέτρα σπάγκο αφήνεις συνήθως για να πετάξει ο 

χαρταετός, ρώτησε ο Σεµπαστιάνι. 

-Πάνω κάτω 50 µέτρα, είπε ένα αγόρι που λεγόταν 

Γκέλσον. 

-Πως καταλαβαίνεις ότι έχεις αφήσει περίπου 50 µέτρα; 

Τον ρώτησε ο Σεµπαστιάνι. 

Κάθε τόσο, περίπου κάθε δύο µέτρα, κάνω έναν κόµπο 

στο σπάγκο. Καθώς αφήνω το σπάγκο ελεύθερο µέσα από 

τ’ χέρια µου, µετράω τους κόµπους κι έτσι ξέρω πόσα µέ-

τρα έχω αφήσει, απάντησε ο µικρός. 

-Και πόσο ψηλά νοµίζεις πως πετάει ο χαρταετός τώρα; 

ρώτησε ο Μαθηµατικός. 

-Σαράντα µέτρα, είπε το αγοράκι. 

-Πού το ξέρεις; 

-Πρώτον, ξέρω πόσα µέτρα σπάγκο έχω αφήσει και δεύ-

τερον, από το τόξο που κάνει ο σπάγκος. 

-Θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε το πρόβληµα βάσει  

της τριγωνοµετρίας ή βάσει της αναλογίας τριγώνων, είπε 

ο Σεµπαστιάνι. 

-Αν ο χαρταετός ήταν ψηλά,  ακριβώς πάνω από το κε-

φάλι µου, θα ήταν τόσα µέτρα ψηλά όσο µέτρα σπάγκου 

είχα αφήσει, αλλά αφού ο χαρταετός είναι µακριά απ’ το 

κεφάλι µου και γέρνει προς τα κάτω, είναι χαµηλότερα 

από τα µέτρα σπάγκου που έχω αφήσει, είπε στο µεταξύ 

το αγόρι. 

-Άρα, υπολόγισες τις µοίρες, είπε ο Σεµπαστιάνι. 

Η ειρωνεία της υπόθεσης λέει ο Αργκουέλο στο Σεµπαστιά-

νι είναι πως ο Γκέλσον είχε κοπεί στα µαθηµατικά.  

Με αφορµή τα δύο µικρά παραθέµατα ας σκιαγραφήσουµε 

µερικές σκέψεις για το θέµα τις σχολικής επίδοσης και τη 

σχέση της µε τις πεποιθήσεις για την ευφυΐα. Από το πρώτο 

παράθεµα µπορεί κανείς να διακρίνει πως η µικρή µαθήτρια 

έχει ταυτιστεί και εσωτερικεύσει  την πεποίθηση που διαχέ-

εται  ανάµεσα στους σχολικούς χώρους ότι η σχολική απο-

τυχία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ατοµική ικανότητα 

και ευφυΐα. Με τις πεποιθήσεις αυτές  τα παιδιά έρχονται 

από πολύ νωρίς αντιµέτωπα, από τα πρώτα κιόλας σχολικά 

τους βήµατα. Από διάφορα λεκτικά και µη λεκτικά µηνύµα-

τα, που δέχονται στο σχολικό χώρο και από τη µέτρηση της 

σχολικής τους επίδοσης, αρχίζουν να υιοθετούν ότι η κακή 

τους σχολική επίδοση είναι αποτέλεσµα της µειωµένης νοη-

τικής τους ικανότητας. Αυτό έχει αρκετές φορές ως αποτέ-

λεσµα τη µείωση της αυτοεκτίµησης τους και τη διαµόρφω-

ση χαµηλών προσδοκιών, αποδεχόµενοι τις ταξικές επιβο-

λές ότι είναι «πλασµένοι» για χειρωνακτικές εργασίες 

(Τσουκαλάς, 1996, Φραγκουδάκη 2003, Bourdieu και Passe-

ron (1999)).  

Όπως υποστηρίζει ο Vygotsky (∆αφέρµος, 2002), η συνερ-

γασία,  η αλληλεπίδραση του παιδιού µε ενηλίκους και µε 

τους συνοµηλίκους του είναι η βάση της ανάπτυξης των 

ανώτερων λειτουργιών του παιδιού και γενικότερα της προ-

σωπικότητας. Η πίστη των εκπαιδευτικών στις ικανότητες ή 

όχι του µαθητή  φαίνεται να παίζει ρόλο στη σχολική του 

επίδοση. Χαρακτηριστικό είναι  το φαινόµενο του 

“Πυγµαλίωνα”,  σε πειράµατα που   έκαναν οι κοινωνικοί ψυ-

χολόγοι σε παιδιά στην Αµερική (http://tinyurl.com/

dmk4qn,  http://tinyurl.com/bykkf9).  

Η εξέλιξη της βιογενετικής κατέρριψε διάφορες προκατα-

λήψεις που ήταν κυρίαρχες για την ευφυΐα. Ο νοµπελίστας 

γενετιστής Jacquard στο πολύ ενδιαφέρον του βιβλίο «Εγώ 

και οι άλλοι. Μία γενετική Προσέγγιση» (2002) καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι και των 

δύο φύλων έχουν το εγγενές (κληρονοµηµένο) ποσοστό 

ευφυΐας που χρειάζεται για να ολοκληρώσουν µε επιτυχία 

όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µέχρι την ανώτερη πα-

νεπιστηµιακή βαθµίδα. Θέλοντας δε να τονίσει πόσο ανού-

Η σχολική επίδοση και η σχέση Η σχολική επίδοση και η σχέση Η σχολική επίδοση και η σχέση Η σχολική επίδοση και η σχέση 

της µε τις πεποιθήσεις για την της µε τις πεποιθήσεις για την της µε τις πεποιθήσεις για την της µε τις πεποιθήσεις για την 

ευφυΐαευφυΐαευφυΐαευφυΐα    
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σια είναι η προσπάθεια µέτρησης της νοηµοσύνης από 

ένα µοναδικό νούµερο (το δείκτη νοηµοσύνης ∆.Ν) ανα-

φέρει: «Όλοι θα ξεκαρδίζονταν στα γέλια αν οι αισθητικοί 

είχαν την ιδέα να προτείνουν έναν ∆είκτη Οµορφιάς, το 

∆Ο, κάνοντας «σοφούς» υπολογισµούς και µετρήσεις 

ανάλογα µε το φάρδος των λαγονών, το µήκος της µύτης, 

τη βελούδινη υφή του δέρµατος. Γιατί λοιπόν δεν ξεκαρ-

διζόµαστε στα γέλια και µπροστά σε όσους παρουσιάζουν 

το Ν του ∆Ν ως το αρχικό του όρου «νοηµοσύνη»;  

Κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός και αυτή η µοναδικότητα 

του καθορίζεται τόσο από το γενετικό του κώδικα αλλά 

και από το περιβάλλον. H σχέση αυτών των πεδίων, του 

γενετικού και του περιβάλλοντος, δεν είναι αθροιστική, 

αλλά µία σχέση αλληλεπίδρασης που είναι αδύνατο να 

αποµονώσουµε τη συνεισφορά του ενός ή του άλλου 

(Ασκούνη (2003), www.kleidiakaiantikleidia.netwww.kleidiakaiantikleidia.netwww.kleidiakaiantikleidia.netwww.kleidiakaiantikleidia.net).  Η αν-

θρώπινη νόηση έχει τεράστια ικανότητα ανάπτυξης και 

προσαρµογής στους περιβαλλοντικούς παράγοντες.  Ο 

Vygotsky καταγγέλλοντας την ατοµοκεντρική αξιολόγηση 

της νοητικής ανάπτυξης  τονίζει ότι η ανάπτυξη της αν-

θρώπινης νόησης δεν είναι υπόθεση ενός αποσπασµένου 

ατόµου, αλλά γεννιέται στη συλλογική κοινωνική πρακτική 

στη διαδικασία ιστορικής, πολιτισµικής ανάπτυξης της 

ανθρωπότητας. Εξάλλου διαφορετικές κουλτούρες 

(εθνοτικές και ταξικές) αναπτύσσουν  µε διαφορετικό 

τρόπο την ικανότητα της ανθρώπινης ευφυΐας για εξέλιξη 

και καλλιέργεια (Φραγκουδάκη, 2003).  

Κλείνοντας αξίζει να µοιραστούµε τις σκέψεις του Paulo 

Freire (2006) «∆εν είµαστε µόνο το ένα ή το άλλο πράγµα, 

ούτε µονάχα αυτό που είναι έµφυτο ούτε µονάχα αυτό 

που είναι επίκτητο. Τα εµπόδια στην ελευθερία µας είναι 

πολύ περισσότερο προϊόντα κοινωνικών, πολιτικών, οικο-

νοµικών, πολιτισµικών, ιστορικών και ιδεολογικών δοµών 

παρά των δοµών της κληρονοµικότητας. Το δηµοκρατικό 

σχολείο αν θέλει να λέγεται δηµοκρατικό πρέπει να είναι 

πραγµατικά ταπεινό. Για να µπορέσει έτσι να γνωρίσει τον 

εαυτό του, µαθαίνοντας συχνά απ' αυτόν που δε πήγε πο-

τέ σχολείο».  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    

Ασκούνη, Ν. (Ασκούνη, Ν. (Ασκούνη, Ν. (Ασκούνη, Ν. (2003200320032003) «Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της 

εκπαίδευσης. Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο», στο 

Κλειδιά και Αντικλείδια, ΥπΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών,  

www.kleidiakaiantikleidia.net/www.kleidiakaiantikleidia.net/www.kleidiakaiantikleidia.net/www.kleidiakaiantikleidia.net/,,,,    τελευταία πρόσβαση 

5/1/2009. 

∆αφέρµος, Μ. (∆αφέρµος, Μ. (∆αφέρµος, Μ. (∆αφέρµος, Μ. (2002200220022002) «Η πολιτισµική-Ιστορική θεωρία του 

Vygotsky. Φιλοσοφικές-Ψυχολογικές-Παιδαγωγικές ∆ια-

στάσεις.», Εκδ. Ατροπός, Αθήνα, σελ. 196-219 

Τσουκαλάς, Κ. (Τσουκαλάς, Κ. (Τσουκαλάς, Κ. (Τσουκαλάς, Κ. (1996)1996)1996)1996) «Εκπαιδευτική Ισοπολιτεία και Ισό-
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Εκπαίδευσης. Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολεί-
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Πόσες φορές έχει χρειαστεί να δοκιµάσουµε ένα καινούρ-

γιο λογισµικό αλλά δε θέλουµε να το κάνουµε στον δικό 

µας υπολογιστή; 

Πόσες φορές έχει χρειαστεί να εγκαταστήσουµε ένα και-

νούργιο λειτουργικό σύστηµα (π.χ. Ubuntu) αλλά δεν 

έχουµε διαθέσιµο Η/Υ; 

Πόσες φορές θα θέλαµε ένα δίκτυο δύο ή περισσότερων 

Η/Υ για να δοκιµάσουµε ένα δικτυακό λειτουργικό σύστη-

µα (π.χ. Microsoft Server) ή ακόµα ένα λογισµικό για δίκτυ-

ο υπολογιστών, αλλά ήταν αδύνατο να έχουµε διαθέσι-

µους δύο και τρεις Η/Υ αλλά και το σχετικό δικτυακό εξο-

πλισµό (π.χ. κάρτες δικτύων, switch, router) που χρειάζε-

ται αυτό το εγχείρηµα; 

Η λύση για όλα αυτά και πολλά ακόµα έρχεται να δώσει 

ένα καταπληκτικό και το κυριότερο ελεύθερο λογισµικόελεύθερο λογισµικόελεύθερο λογισµικόελεύθερο λογισµικό    

που ακούει στο όνοµα Virtual BoxVirtual BoxVirtual BoxVirtual Box. 

Το Virtual Box µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε στο 

πραγµατικό µας PC, ένα εικονικό PC µε το σχετικό εικονι-

κό hardware. Αυτό έχει σαν συνέπεια να µπορούµε να 

«στήσουµε» οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα χωρίς να 

χρειαστεί να κάνουµε καν logout από το λειτουργικό µας 

σύστηµα. 

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει ένα PC µε λειτουργικό Vista 

«µέσα» στο οποίο τρέχουν XP!  

V i r t ua l  Box  V i r t ua l  Box  V i r t ua l  Box  V i r t ua l  Box  ————     Ε ι κον ι κο ί  υ πο -Ε ι κον ι κο ί  υ πο -Ε ι κον ι κο ί  υ πο -Ε ι κον ι κο ί  υ πο -

λογ ι στές  . . .  σ το  λογ ι στές  . . .  σ το  λογ ι στές  . . .  σ το  λογ ι στές  . . .  σ το  PC  PC  PC  PC  µαςµαςµαςµας     
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Ας τα πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή. Το πρώτο που 

έχετε να κάνετε είναι να «κατεβάσετε» το Virtual Box από 

τη διεύθυνση http://www.virtualbox.orghttp://www.virtualbox.orghttp://www.virtualbox.orghttp://www.virtualbox.org//// και να το εγκα-

ταστήσετε. Προσοχή στο τι πρέπει να επιλέξουµε από το 

download. Το λειτουργικό στο οποίο πρόκειται να εγκατα-

σταθεί το Virtual Box λέγεται host ενώ τα λειτουργικά που 

εγκαθιστούµε µέσα από το περιβάλλον του Virtual Box 

λέγονται guests. Άρα επειδή συνήθως οι υπολογιστές που 

χρησιµοποιούµε έχουν ήδη εγκατεστηµένο λειτουργικό 

XP επιλέγουµε for Windows hosts x86. 

Αφού το κατεβάσουµε το εγκαθιστούµε και το τρέχουµε. 

Στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε New, το 

όνοµα του guest λειτουργικού (υποστηρίζει και Ubuntu!) 

και τη µνήµη του guest λειτουργικού (αφήστε ότι προτεί-

νει). Στη συνέχεια δηµιουργούµε ένα εικονικό σκληρό δί-

σκο για το guest λειτουργικό µας επιλέγοντας New αφή-

νοντας ως έχει ότι µας προτείνει. 

Πατώντας finish είµαστε έτοιµοι, µόλις δηµιουργήσαµε το 

εικονικό µας hardware! Στην εικόνα που ακολουθεί βλέ-

πουµε ότι το περιβάλλον του Virtual Box χωρίζετε σε δύο 

κύριες περιοχές: αριστερά βλέπουµε τα εικονικά PC και 

δεξιά βλέπουµε τα χαρακτηριστικά τους. 

Για να γίνει λειτουργικό το εικονικό µας hardware θα πρέ-

πει να εγκαταστήσουµε το guest λειτουργικό σύστηµα 

που δηλώσαµε στην αρχή των βηµάτων. Αυτό για να γίνει 

πρέπει να έχουµε το CD του λειτουργικού συστήµατος 

που πρόκειται να εγκαταστήσουµε και αφού το τοποθετή-

σουµε στο drive, από την καρτέλα Details επιλέγουµε CD/

DVD-ROM. Από το παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέ-

γουµε Mount CD/DVD Drive και Host CD/DVD Drive – θα 

εµφανίσει το γράµµα του πραγµατικού µας CD/DVD 

Drive. –. 



Τέλος επιλέγουµε Start και ξεκινάει η εγκατάσταση του 

λειτουργικού µας συστήµατος!  

Μία πολύ σηµαντική δυνατότητα που µας δίνει το Virtual 

Box είναι στον τοµέα της δικτύωσης. Από την καρτέλα 

Details και επιλέγοντας Network µπορούµε να δηλώσουµε 

πως θα λειτουργεί η εικονική κάρτα δικτύου του guest 

PC. Πρώτα επιλέγουµε enable network adapter, cable 

connected και adapter type (π.χ. PCnet-FastIII). Στη συνέ-

χεια στην επιλογή attached to επιλέγουµε Host Interface 

και από το πλαίσιο Host Interfaces επιλέγουµε την κάρτα 

δικτύου από το host PC. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το 

guest PC να πάρει IP από το router µας µε αποτέλεσµα το 

guest και host PC να βρίσκονται στο ίδιο LAN. ∆ηλαδή θα 

επικοινωνούν δικτυακά µεταξύ τους και θα έχουν πρόσβα-

ση στο internet. Προϋπόθεση όλων αυτών είναι, στο router 

να «τρέχει» DHCP server, κάτι που ισχύει στα σχολικά 

εργαστήρια αλλά και στους περισσότερους router που 

έχουµε στο σπίτι µας. 

Μία επίσης πολύ σηµαντική λειτουργία είναι ότι, αφού 

έχουµε εγκαταστήσει ένα guest pc π.χ. Microsoft XP, µπο-

ρούµε να αντιγράψουµε τον εικονικό σκληρό δίσκο και να 

δηµιουργήσουµε ένα καινούργιο guest XP χωρίς να χρεια-

στεί να ξανά εγκαταστήσουµε το λειτουργικό σύστηµα. 

Αυτό γίνεται µε την εντολή VBoxManage από command 

prompt και όχι µε απλή αντιγραφή! 

Αυτό που παίζει σηµαντικό ρόλο στο πλήθος των guest 

PC που µπορείτε να «τρέξετε» ταυτόχρονα, είναι η RAM 

που έχει το host PC σας. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε: 

http://www.virtualbox.orghttp://www.virtualbox.orghttp://www.virtualbox.orghttp://www.virtualbox.org//// 

http://forums.virtualbox.orghttp://forums.virtualbox.orghttp://forums.virtualbox.orghttp://forums.virtualbox.org        

http://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBoxhttp://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBoxhttp://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBoxhttp://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBox    
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�        Αύξηση χώρου φιλοξενίας Αύξηση χώρου φιλοξενίας Αύξηση χώρου φιλοξενίας Αύξηση χώρου φιλοξενίας 

ιστοσελίδων και γραµµατοκι-ιστοσελίδων και γραµµατοκι-ιστοσελίδων και γραµµατοκι-ιστοσελίδων και γραµµατοκι-

βωτίου από το Πανελλήνιο βωτίου από το Πανελλήνιο βωτίου από το Πανελλήνιο βωτίου από το Πανελλήνιο 

Σχολικό ∆ίκτυο (Π.Σ.∆.)Σχολικό ∆ίκτυο (Π.Σ.∆.)Σχολικό ∆ίκτυο (Π.Σ.∆.)Σχολικό ∆ίκτυο (Π.Σ.∆.)    

Με βάση την σχετική ανακοί-

νωση του Π.Σ.∆. ο διατιθέµε-

νος χώρος αυξήθηκε ως ακολούθως: 

Για τις µονάδες:  

- χώρος φιλοξενίας ιστοσελίδων 400 ΜΒ 

- χώρος γραµµατοκιβωτίου 600 ΜΒ 

Για τους εκπαιδευτικούς: 

- χώρος φιλοξενίας ιστοσελίδων 400 ΜΒ 

- χώρος γραµµατοκιβωτίου 600 ΜΒ 

Για τους µαθητές: 

- χώρος γραµµατοκιβωτίου 100 ΜΒ 

 

� Νέα έκδοση (Νέα έκδοση (Νέα έκδοση (Νέα έκδοση (9.2) 9.2) 9.2) 9.2) του του του του 

διερµηνευτή της διερµηνευτή της διερµηνευτή της διερµηνευτή της 

ΓλωσσοΜάθειας.ΓλωσσοΜάθειας.ΓλωσσοΜάθειας.ΓλωσσοΜάθειας.    

Η νέα έκδοση του διερµη-

νευτή υποστηρίζει την αυ-

τόµατη µετατροπή του κώ-

δικα σε διάγραµµα ροής και 

είναι διαθέσιµη για δωρεάν 

λήψη στη διεύθυνση: 

 

http://spinet.gr/glossomatheia/download/http://spinet.gr/glossomatheia/download/http://spinet.gr/glossomatheia/download/http://spinet.gr/glossomatheia/download/    

 

 

�Οδηγός  εγκατάστασης σχο-Οδηγός  εγκατάστασης σχο-Οδηγός  εγκατάστασης σχο-Οδηγός  εγκατάστασης σχο-

λικού εργαστηρίου µε τεχνο-λικού εργαστηρίου µε τεχνο-λικού εργαστηρίου µε τεχνο-λικού εργαστηρίου µε τεχνο-

λογία λογία λογία λογία thin thin thin thin ---- client  client  client  client  ( ( ( (LTSP) LTSP) LTSP) LTSP) και και και και 

Λειτουργικό Σύστηµα Λειτουργικό Σύστηµα Λειτουργικό Σύστηµα Λειτουργικό Σύστηµα Ubuntu Ubuntu Ubuntu Ubuntu 

8.10.8.10.8.10.8.10.    

Αναρτήθηκε στον ιστοχώρο 

της Τεχνικής Στήριξης του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύ-

ου  το εγχειρίδιο  εγκατάστασης σχολικού εργαστηρίου 

µε τεχνολογία thin—client (LTSP) και Λειτουργικό Σύστη-

µα Ubuntu 8.10 

(http://tinyurl.com/dfh2hohttp://tinyurl.com/dfh2hohttp://tinyurl.com/dfh2hohttp://tinyurl.com/dfh2ho    ). Για υποστήριξη για θέµατα 

που αναφέρονται στον οδηγό λειτουργεί φόρουµ υποστή-

ριξης στη διεύθυνση: http://tinyurl.com/b5zglthttp://tinyurl.com/b5zglthttp://tinyurl.com/b5zglthttp://tinyurl.com/b5zglt . Το εγ-

χειρίδιο µπορείτε να το κατεβάσετε από τον ιστοχώρο 

της Τεχνικής Στήριξης (http://tinyurl.com/cp4mu7http://tinyurl.com/cp4mu7http://tinyurl.com/cp4mu7http://tinyurl.com/cp4mu7) αλλά 

και από τον ιστοχώρο της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. Εύ-

βοιας (http://tinyurl.com/bkew5zhttp://tinyurl.com/bkew5zhttp://tinyurl.com/bkew5zhttp://tinyurl.com/bkew5z)    

Σας υπενθυµίζουµε ότι στο προηγούµενο τεύχος του ΨΗ-

ΦΙΟΥ  (Τεύχος 8 — Νοέµβριος 2008, http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/http://tinyurl.com/

dduum8dduum8dduum8dduum8) δηµοσιεύθηκε σχετικό άρθρο,  στο οποίο περιγρά-

φεται η δηµιουργία και η αξιοποίηση ενός εργαστηρίου H/Y 

βασισµένου στη τεχνολογία Thin-Client και Λειτουργικό Σύ-

στηµα  Edubuntu.  

 

� Εθνικός ∆ιαγωνισµός Εθνικός ∆ιαγωνισµός Εθνικός ∆ιαγωνισµός Εθνικός ∆ιαγωνισµός eeee----twinningtwinningtwinningtwinning    

δηµιουργίας ιστολογίων (δηµιουργίας ιστολογίων (δηµιουργίας ιστολογίων (δηµιουργίας ιστολογίων (blogs).blogs).blogs).blogs).    

Αντικείµενο του διαγωνισµού απο-

τελεί η δηµιουργία ενός ιστολογί-

ου στο οποίο θα παρουσιάζονται 

τα πρωτότυπα στοιχεία του e-

twinning έργου του σχολείου. ∆ι-

καίωµα συµµετοχής έχουν όλες οι σχολικές µονάδες οι ο-

ποίες υλοποίησαν µία e-twinning συνεργασία το σχολικό 

έτος 2007-2008 ή συνεχίζουν / ξεκινούν  µία συνεργασία το 

2008-2009. Καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 28η Φεβρουα-

ρίου 2009. 

 Περισσότερες λεπτοµέρειες: http://tinyurl.com/btcfavhttp://tinyurl.com/btcfavhttp://tinyurl.com/btcfavhttp://tinyurl.com/btcfav  

 

� Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Κατασκευής Ιστοχώρων Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Κατασκευής Ιστοχώρων Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Κατασκευής Ιστοχώρων Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Κατασκευής Ιστοχώρων 

ThinkQuest 2009 ThinkQuest 2009 ThinkQuest 2009 ThinkQuest 2009     

Το Oracle Education Foundation διοργανώνει και φέτος τον 

διεθνή µαθητικό διαγωνισµό δηµιουργίας ιστοχώρων, 

ThinkQuest 2009. Κάθε οµάδα, η οποία θα πρέπει να αποτε-

λείται από 3-6 µαθητές 9-19 ετών και έναν δάσκαλο (Coach) 

εκπαιδευτικό του σχολείου, έχει σαν στόχο να δηµιουργήσει 

έναν εκπαιδευτικό ιστοχώρο επιλέγοντας το θέµα από µία 

από τις επίσηµες κατηγορίες θεµάτων του διαγωνισµού. 

Κάθε οµάδα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί και να λάβει ένα 

πακέτο λογισµικού της Adobe που περιλαµβάνει τα προ-

γράµµατα:  Adobe Dreamweaver CS3, Flash CS3, Photo-

shop Elements 6 & Premiere Elements 4. Οι νικήτριες οµά-

δες θα ανακοινωθούν την 1η Ιουνίου 2009 και εκτός από τα 

πλούσια δώρα που θα λάβουν (φορητούς Η/Υ, χρηµατικά 

ποσά κλπ.) θα ταξιδέψουν στο San Francisco στις ΗΠΑ για 

να παραβρεθούν στην εκδήλωση απονοµής των βραβείων. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ιστοχώρων είναι η 2 

Απριλίου 2009.  

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

Γράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής Πάνος    
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Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε: 

http://tinyurl.com/alev9nhttp://tinyurl.com/alev9nhttp://tinyurl.com/alev9nhttp://tinyurl.com/alev9n  

http://tinyurl.com/c3fwd9http://tinyurl.com/c3fwd9http://tinyurl.com/c3fwd9http://tinyurl.com/c3fwd9 (Ανακοίνωση του Π.Σ.∆.) 

 

� 1 1 1 1ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτι-ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτι-ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτι-ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτι-

κής κής κής κής WRO.WRO.WRO.WRO.    

O WRO (World Robotics Olympiad) είναι ένας παγκόσµιος 

µαθητικός διαγωνισµός, εκπαιδευτικής ροµποτικής και 

τεχνολογίας, µε συµµετοχή χιλιάδων µαθητών από όλες 

τις χώρες του κόσµου. Τα κράτη που ενδιαφέρονται να 

συµµετέχουν στην παγκόσµια ολυµπιάδα ροµποτικής πρέ-

πει να οργανώσουν πρώτα έναν αντίστοιχο εγχώριο δια-

γωνισµό .Οι νικήτριες οµάδες του διαγωνισµού αυτού 

(µπορεί να είναι και περισσότερες από µία – εξαρτάται κυ-

ρίως από τον αριθµό των συµµετοχών ) έχουν το δικαίωµα 

να λάβουν µέρος στον WRO. O πρώτος πανελλήνιος δια-

γωνισµός εκπαιδευτικής ροµποτικής µε τα LEGO MIND-

STORMS NXT-RCX θα διεξαχθεί την 2/5/2009 και θα  

συνδιοργανωθεί  από την ∆ιερευνητική Μάθηση Α.Ε. 

(αντιπρόσωπος του WRO στην Ελλάδα),  την ΠΕΚΑΠ 

(Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής) την 

Ι.Ε.Ε.Ε. Hellas και τον WRO.  

Το κάθε σχολείο που θα συµµετέχει στο διαγωνισµό θα 

εκπροσωπείται από µια οµάδα µαθητών και έναν καθηγη-

τή . Η νικήτρια οµάδα θα συµµετέχει στον αντίστοιχο πα-

γκόσµιο διαγωνισµό ροµποτικής (WRO, World Robotics 

Olympiad http://www.wroboto.org). Η ∆ιερευνητική Μάθη-

ση Α.Ε. θα επιδοτήσει όσα σχολεία ενδιαφέρονται να ε-

µπλακούν στη διαδικασία του διαγωνισµού προσφέροντας 

τον απαιτούµενο εξοπλισµό σε πάρα πολύ χαµηλή τιµή 

καθώς και εκπαίδευση των οµάδων. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε: 

http://ieee.ntua.gr/wroboto/http://ieee.ntua.gr/wroboto/http://ieee.ntua.gr/wroboto/http://ieee.ntua.gr/wroboto/    

http://tinyurl.com/blj7gahttp://tinyurl.com/blj7gahttp://tinyurl.com/blj7gahttp://tinyurl.com/blj7ga (Ανακοίνωση του Π.Σ.∆.) 

http://www.wroboto.orghttp://www.wroboto.orghttp://www.wroboto.orghttp://www.wroboto.org        

http://pekap.blogspot.com/2009/01/1.htmlhttp://pekap.blogspot.com/2009/01/1.htmlhttp://pekap.blogspot.com/2009/01/1.htmlhttp://pekap.blogspot.com/2009/01/1.html    

    

�Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ι-Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ι-Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ι-Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ι-

ααααδδδδιιιικκκκττττύύύύοοοουυυυ        

Η Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 2009 εορτά-

στηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2009 µε πάνω από 500 εκδηλώ-

σεις, ηµερίδες, µαθητικούς διαγωνισµούς σε όλη την Ευρώ-

πη.  

Στη κεντρική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, 17 πάροχοι ιστο-

χώρων κοινωνικής δικτύωσης (µεταξύ των οποίων 

Facebook, MySpace, Google/YouTube κλπ.) υπέγρα-

ψαν την πρώτη Ευρωπαϊκή Συµφωνία επί των αρχών 

για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση ύστερα από µε-

σολάβηση της ΕΕ. 

Τα βασικά σηµεία της συµφωνίας θα τα βρείτε: 

http://tinyurl.com/dhqv6fhttp://tinyurl.com/dhqv6fhttp://tinyurl.com/dhqv6fhttp://tinyurl.com/dhqv6f (∆ελτίο Τύπου από το ΠΣ∆) 

http://tinyurl.com/dywfkrhttp://tinyurl.com/dywfkrhttp://tinyurl.com/dywfkrhttp://tinyurl.com/dywfkr  (∆ελτίο Τύπου από τον ευρω-

παϊκό κόµβο ασφαλούς διαδικτύου) 

 

Η "Παιδική Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο" ήταν το κεντρικό θέµα 

της ειδικής ηµερίδας για παιδιά, που διοργάνωσε µε την 

αφορµή του εορτασµού της Πανευρωπαϊκής Ηµέρας Ασφα-

λούς Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο, η Microsoft Ελλάς, σε συ-

νεργασία µε την Οµάδα ∆ράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια 

[D.A.R.T.] της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού 

του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

Την εν λόγω εκδήλωση παρακολούθησαν µαθητές Γυµνασί-

ου, οι οποίοι ενηµερώθηκαν σχετικά µε τους κινδύνους που 

µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της πλοήγησής τους 

στο διαδίκτυο.  

Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί µε την πραγµατοποίηση 

επιπλέον ενηµερωτικών ηµερίδων σε όλη την Ελλάδα. 

http://tinyurl.com/d5yu4nhttp://tinyurl.com/d5yu4nhttp://tinyurl.com/d5yu4nhttp://tinyurl.com/d5yu4n  

 

Υλικό και συµβουλές για την ασφαλή πλοήγηση στο ∆ιαδί-

κτυο θα βρείτε: 

www.saferinternet.grwww.saferinternet.grwww.saferinternet.grwww.saferinternet.gr    

www.ewww.ewww.ewww.e----yliko.gr/htmls/Safety/getsafe/index.htmyliko.gr/htmls/Safety/getsafe/index.htmyliko.gr/htmls/Safety/getsafe/index.htmyliko.gr/htmls/Safety/getsafe/index.htm    

http://students.sch.grhttp://students.sch.grhttp://students.sch.grhttp://students.sch.gr    

 

� Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής ∆ευτε-

ροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΠ), τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
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Έβρου και Ροδόπης και ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφο-

ρικής Έβρου (ΕΚΠΕ) διοργανώνουν σε συνεργασία µε το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και το Τµήµα ΣΤ-Μελετών της 

∆ιεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.∆. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., την 3333
ηηηη Πανελλήνια  Πανελλήνια  Πανελλήνια  Πανελλήνια 

∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής ∆ευτεροβάθµιας ∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής ∆ευτεροβάθµιας ∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής ∆ευτεροβάθµιας ∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής ∆ευτεροβάθµιας 

ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης µε θέµα: ««««Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

–––– Καινοτοµία & ∆ηµιουργικότητα Καινοτοµία & ∆ηµιουργικότητα Καινοτοµία & ∆ηµιουργικότητα Καινοτοµία & ∆ηµιουργικότητα»»»». 

Η διηµερίδα θα λάβει χώρα από 3 έως και 4 Απριλίου στην 

Αλεξανδρούπολη. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε: 

http://tinyurl.com/b79ganhttp://tinyurl.com/b79ganhttp://tinyurl.com/b79ganhttp://tinyurl.com/b79gan     

http://pdkap.sch.gr/http://pdkap.sch.gr/http://pdkap.sch.gr/http://pdkap.sch.gr/    

 

� Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε συνεργασία µε την Ελληνική 

Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοι-

νωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), συνδιοργανώνουν στο 

Βόλο  από 24 µέχρι 26 Απρίλη 2009, το 1111ο Εκπαιδευτικό ο Εκπαιδευτικό ο Εκπαιδευτικό ο Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο Συνέδριο Συνέδριο Συνέδριο ««««Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασίαδιαδικασίαδιαδικασίαδιαδικασία»»»». Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο 

δικτυακό τόπο του συνεδρίου:http://tinyurl.com/56wwwzhttp://tinyurl.com/56wwwzhttp://tinyurl.com/56wwwzhttp://tinyurl.com/56wwwz 

 

�   Η ∆∆Ε Ν. Κυκλάδων µε την Ελληνική Ένωση για την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε 

(www.ewww.ewww.ewww.e----diktyo.ediktyo.ediktyo.ediktyo.euuuu    ), την Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτι-

κών για τις Φυσικές Επιστήµες «Μιχάλης ∆ερτού-

ζος» (http://ekped.grhttp://ekped.grhttp://ekped.grhttp://ekped.gr)        και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διορ-

γανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών 

για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση µε θέµα την "Αξιοποίηση "Αξιοποίηση "Αξιοποίηση "Αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

στη ∆ιδακτική Πράξη" στη ∆ιδακτική Πράξη" στη ∆ιδακτική Πράξη" στη ∆ιδακτική Πράξη" το οποίο    θα πραγµατοποιηθεί στη 

ΣΥΡΟ στις 8-9-10 Μαίου 2009. Περισσότερες πληροφορί-

ες θα βρείτε στο δικτυακό χώρο του συνεδρίου στη διεύ-

θυνση: www.ewww.ewww.ewww.e----diktyo.eudiktyo.eudiktyo.eudiktyo.eu  

Σε παράλληλη εκδήλωση θα γίνει η βράβευση των καλύτε-

ρων δικτυακών τόπων ∆ηµοτικών, Γυµνασίων & Λυκείων 

που φιλοξενούνται σε διακοµιστές του ΠΣ∆ στα πλαίσια 

του «3333ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Βράβευσης Σχολικών ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Βράβευσης Σχολικών ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Βράβευσης Σχολικών ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Βράβευσης Σχολικών 

∆ικτυακών Τόπων ∆ικτυακών Τόπων ∆ικτυακών Τόπων ∆ικτυακών Τόπων 2009200920092009».  Ο έλεγχος και η αξιολόγηση 

των δικτυακών τόπων θα πραγµατοποιηθεί το διάστηµα 

από 1 Φεβρουαρίου έως 10 Απριλίου 2009. ∆ικαίωµα συµ-

µετοχής έχουν όλοι οι ενεργοί δικτυακοί τόποι που φιλο-

ξενούνται σε διακοµιστές του ΠΣ∆ την 31 ∆εκεµβρίου 

2008 και έχουν ενηµερωθεί επαρκώς µέσα στο 2008.  

Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε στη διεύθυνση: 

http://tinyurl.com/b7gtqjhttp://tinyurl.com/b7gtqjhttp://tinyurl.com/b7gtqjhttp://tinyurl.com/b7gtqj  

http://tinyurl.com/dcqcwdhttp://tinyurl.com/dcqcwdhttp://tinyurl.com/dcqcwdhttp://tinyurl.com/dcqcwd (Οδηγίες —Κριτήρια για την αξι-

ολόγηση) 

 

 

13    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    


