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

ΤΕΥΧΟΤΕΥΧΟΤΕΥΧΟΤΕΥΧΟΣΣΣΣ     5555     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Σ Σ Σ 2008200820082008    

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

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

02020202        
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 

Τερζάκης Αργύρης,  Τερζάκης Αργύρης,  Τερζάκης Αργύρης,  Τερζάκης Αργύρης,  Εκπαιδευτικός Πληροφορικής    

ΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΣΤ ΙΓΜ ΙΟΤΥΠΑΑΑΑ    

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

ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ     

02020202        Ιστολογώ, συνΙστολογώ, συνΙστολογώ, συνΙστολογώ, συν----εργάζοµαι, µαθαίνωεργάζοµαι, µαθαίνωεργάζοµαι, µαθαίνωεργάζοµαι, µαθαίνω    
Μέρος Β’Μέρος Β’Μέρος Β’Μέρος Β’    

    

ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΕ ΙΣ         

05050505    Μετατρέψτε τον Η/Υ σας σε επιστη-Μετατρέψτε τον Η/Υ σας σε επιστη-Μετατρέψτε τον Η/Υ σας σε επιστη-Μετατρέψτε τον Η/Υ σας σε επιστη-
µονικό εργαστήριοµονικό εργαστήριοµονικό εργαστήριοµονικό εργαστήριο    

    

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

07070707    Μία πρόταση για τον σχεδιασµό Μία πρόταση για τον σχεδιασµό Μία πρόταση για τον σχεδιασµό Μία πρόταση για τον σχεδιασµό 
της διδασκαλίαςτης διδασκαλίαςτης διδασκαλίαςτης διδασκαλίας    

                    
    

ΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣΤΕΧΝ ΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ     

09090909 LAN Shut Down  LAN Shut Down  LAN Shut Down  LAN Shut Down ————    Αποµακρυσµένος Αποµακρυσµένος Αποµακρυσµένος Αποµακρυσµένος 
Τερµατισµός Η/Υ Τοπικού ∆ικτύου.Τερµατισµός Η/Υ Τοπικού ∆ικτύου.Τερµατισµός Η/Υ Τοπικού ∆ικτύου.Τερµατισµός Η/Υ Τοπικού ∆ικτύου.    

    

09 09 09 09 Cam Studio Cam Studio Cam Studio Cam Studio ————    Καταγράψτε σε Καταγράψτε σε Καταγράψτε σε Καταγράψτε σε video video video video ότι ότι ότι ότι 
συµβαίνει στην Επιφάνεια Εργασίας.συµβαίνει στην Επιφάνεια Εργασίας.συµβαίνει στην Επιφάνεια Εργασίας.συµβαίνει στην Επιφάνεια Εργασίας.    

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



 

“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) ” 

    

Στο    προηγούµενο τεύχος του ΨΗΦΙΟΥ (ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ————

∆εκέµβριος ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος 2007200720072007) παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο 

που είναι απαραίτητο να καθορίζει τη παιδαγωγική αξιο-

ποίηση του ιστολογίου σε συνεργατικό περιβάλλον. Στο 

άρθρο που ακολουθεί θα περιγραφούν 2 παραδείγµατα 

εφαρµογής του ιστολογίου στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαί-

δευση και θα παρουσιαστούν τα συµπεράσµατα που προέ-

κυψαν όσον αφορά το ρόλο του ιστολογίου στη µάθηση 

και την αποτελεσµατικότητά του. 

    

Η χρήση του ιστολογίου στη Β/θµια Εκπαίδευση: Η χρήση του ιστολογίου στη Β/θµια Εκπαίδευση: Η χρήση του ιστολογίου στη Β/θµια Εκπαίδευση: Η χρήση του ιστολογίου στη Β/θµια Εκπαίδευση:     

2 2 2 2 παραδείγµατα εφαρµογήςπαραδείγµατα εφαρµογήςπαραδείγµατα εφαρµογήςπαραδείγµατα εφαρµογής    

    

Η  γενικότερη στοχοθεσία των υβριδικών µαθηµάτων που πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση ιστολογίων 

(Εικ. (Εικ. (Εικ. (Εικ. 1 1 1 1 και και και και 2) 2) 2) 2) σε 2 διαφορετικές τάξεις µαθητών της Α΄ 

Γυµνασίου σε διαφορετικά σχολεία, περιλαµβάνει την ενί-

σχυση του θετικού κινήτρου και της ενεργού συµµετοχής 

των µαθητών, τη σύνδεση µε το περιεχόµενο του µαθήµα-

τος (της Αγγλικής γλώσσας και της Πληροφορικής) στην 

παραδοσιακή τάξη, την ενθάρρυνση της επικοινωνίας εκ-

παιδευτικού – µαθητή σε ασύγχρονο περιβάλλον, και τη 

βελτίωση δεξιοτήτων χρήσης του ιστολογίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράλληλα, όπως φαίνεται στον Πίνακα Πίνακα Πίνακα Πίνακα 1111, στους ειδικότε-

ρους στόχους των µαθηµάτων εντοπίζονται πολλά κοινά 

στοιχεία (π.χ. έκφραση απόψεων κλπ) και µια σηµαντική δια-

φορά ως προς το πλαίσιο αλληλεπίδρασης: ενώ στο 

«διαδικτυακό εργαστήρι» οι µαθητές δούλεψαν συνεργατι-

κά για να αποφασίσουν τη µορφή των κειµένων (comments) 

και το περιεχόµενό τους, οι µαθητές που σχολίασαν στο 

«Try to TEACH what ever you want to LEARN» εργάστηκαν 

ατοµικά. 

 

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

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

02    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

Εικ. Εικ. Εικ. Εικ. 1111: Weblab: ∆ιαδικτυακό εργαστήρι  

ΕικΕικΕικΕικ. 2. 2. 2. 2: Try to teach what ever you want to learn  



ΜΜΜΜ2: 2: 2: 2: ΝΑΙ. Μια µέθοδος καλής χρήσης του υπολογιστή που 

αποτελεί γνώρισµα σωστής εργονοµίας είναι η στάση που 

πρέπει να παίρνουµε απέναντι στον υπολογιστή.  

 
ΜΜΜΜ3: 3: 3: 3: ΟΧΙ. Το εργαστήριό µας δεν έχει τον κατάλληλο φωτι-

σµό για ένα εργαστήριο πληροφορικής.  

 
ΜΜΜΜ4: 4: 4: 4: ΟΧΙ. Οι καρέκλες δεν πρέπει να είναι σκληρές. Επίσης 

πρέπει να µπορούµε να τις έχουµε σε ό,τι ύψος θέλουµε, 

κάτι που δεν είναι δυνατό να συµβεί στο δικό µας εργαστή-

ριο.  

 
ΜΜΜΜ5: 5: 5: 5: Κύριε κάποια στιγµή να πάρετε µοντέρνους υπολογι-

στές. Επίσης, να µπαίνουµε πιο συχνά στο ίντερνετ. Γενικά 

το εργαστήριο µας θέλει βελτίωση.  

 
Μέσα από τα σχόλια γίνεται φανερή η διαδικασία γνωστικής 

επεξεργασίας των θεµάτων που τους απασχολούν και στη 

διάρκεια της οποίας οι µαθητές:  

• Καταθέτουν τις προσωπικές τους απόψεις ελεύθερα 

(π.χ. Οµάδα 1: «projects are bored» / «τα projects είναι 

βαρετά»),  

• Συνειδητοποιούν την ύπαρξη του «άλλου» στην οµαδική 

εργασία και, εποµένως, την κοινωνική διάσταση στη µά-

θηση (π.χ. Ο2: «My friend believes that projects are relax-

ing» / «…Ο φίλος µου πιστεύει ότι τα projects σε χαλαρώ-

νουν…»), 

• Επισηµαίνουν προβληµατικές καταστάσεις (π.χ. Μ3: «Το 

εργαστήριό µας δεν έχει τον κατάλληλο φωτισµό»),  

• Προτείνουν εναλλακτικές λύσεις (π.χ. Μ5: «Κύριε κάποια 

στιγµή να πάρετε µοντέρνους υπολογιστές») και 

• Ασκούν κριτική (π.χ. Μ5: «… να µπαίνουµε πιο συχνά στο 

ίντερνετ»)  

    
Συζήτηση Συζήτηση Συζήτηση Συζήτηση ––––  συµπεράσµατα  συµπεράσµατα  συµπεράσµατα  συµπεράσµατα     
Η αρχική ανάλυση των πρώτων δειγµάτων αξιοποίησης του 

ιστολογίου από µαθητές σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο 

των δια ζώσης µαθηµάτων στην τάξη φανερώνει πως το 

τρίπτυχο «ιστολογώ – συνεργάζοµαι – µαθαίνω» µπορεί να 

αποτελέσει µια αποτελεσµατική εναλλακτική διδακτική πρό-

ταση. Ωστόσο, για να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµα-

τα σχετικά µε τη συµβολή του ψηφιακού µέσου στη µάθηση 

και το βαθµό αποτελεσµατικότητας της ∆ιαδικτυακής Συ-

νεργατικής Μάθησης σε σχέση µε την ατοµική εργασία εί-

ναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερες έρευνες και εµπερι-

στατωµένες µελέτες. Παρόλα αυτά, η ανάλυση και συζήτη-

ση που έγινε στο άρθρο αυτό φανερώνει ότι είναι δυνατή η 

ενεργοποίηση γνωστικών µηχανισµών που είναι απαραίτητοι 

στη διαδικασία της µάθησης (Andreatos & Avouris, 2007), 

όπως:  

- Η δηµιουργία κοινού συνεργατικού πεδίου, η εσωτερίκευ-

ση (δηλ. µεταφορά της γνώσης από το κοινωνικό στο προ-

03    ΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟΨΗΦΙΟ    

    
Η µελέτη µερικών από τα σχόλια των µαθητών που συµ-

µετείχαν στα µαθήµατα και τα οποία παρατίθενται στους 

παρακάτω πίνακες οδηγεί σε συγκεκριµένα συµπεράσµα-

τα σχετικά µε την αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου 

µε παιδαγωγικούς στόχους.  

    
Σχόλ ια µαθητώνΣχόλ ια µαθητώνΣχόλ ια µαθητώνΣχόλ ια µαθητών     

    
Α)  Α)  Α)  Α)  Weblab:  Weblab:  Weblab:  Weblab:  ∆ ιαδ ικτυακό εργαστήρι∆ ιαδ ικτυακό εργαστήρι∆ ιαδ ικτυακό εργαστήρι∆ ιαδ ικτυακό εργαστήρι  

 
ΟµάδαΟµάδαΟµάδαΟµάδα 1:  1:  1:  1: Our opinion is that every team in the class should 

make a different project and not to make a public one. We 

would like to make a project about Hollywood Stars and life 

problems of African kids. 

 

ΟΟΟΟ2: 2: 2: 2: We are a group and i believe that the projects are bored. 

My friend believes that projects are relaxing and interesting for 

children and helped to write a good project.  

    

ΟΟΟΟ3: 3: 3: 3: We believe that the projects are very helpful. My friend's 

opinion about these projects is that they are interesting, be-

cause we can find there a few information. We would like a pro-

ject about music. 

    

ΟΟΟΟ4: 4: 4: 4: Ada and I want to do project work because we can ap-

proach very interesting and useful things. 

    

ΟΟΟΟ5: 5: 5: 5: Ilias and I believe that this project about animals is exciting 

and very interesting because we can understand how animals 

bhave and live. 

  

Β) Β)  Β)  Β)  Try  to  TEACH what  ever  you want  to  Try  to  TEACH what  ever  you want  to  Try  to  TEACH what  ever  you want  to  Try  to  TEACH what  ever  you want  to  
LEARNLEARNLEARNLEARN 

 
Μαθητής Μαθητής Μαθητής Μαθητής 1: 1: 1: 1: ΝΑΙ. Το εργαστήριο της πληροφορικής µας 

έχει κάτω από το θρανίο ένα στήριγµα για να βάζουµε τα 

πόδια µας έτσι ώστε να µην κουράζονται. 

 

  Weblab: ∆ιαδικτυα-

κό εργαστήρι 

Try to TEACH what 

ever you want to 

LEARN 
Στόχοι Σύνθεση γραπτού λό-

γου, έκφραση απόψε-

ων, από κοινού διόρ-

θωση – επεξεργασία 

γραπτού κειµένου 

Έκφραση απόψεων, 

ανάπτυξη κριτικής 

στάσης, αυτό-

έκφραση 

Αλληλε-

πίδραση 

Οµαδική εργασία Ατοµική εργασία 

∆εξιότη-

τες 

Παραγωγής γραπτού 

λόγου, συνεργατικές, 

διαδικτυακές 

Γραπτής έκφρασης, 

διαδικτυακές 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 1111: ∆ιαδικτυακά µαθήµατα µε ιστολόγιο - 
Στοχοθεσία και ανάπτυξη δεξιοτήτων 



Tella, S. (1998) Tella, S. (1998) Tella, S. (1998) Tella, S. (1998) The Concept of Media Education Revisited: 

From a Classificatory Analysis to a Rhizomatic Overview. In 

Tella, S. (ed.) Aspects of Media Education: Strategic Impera-

tives in the Information Age. Media Education Centre. De-

partment of Teacher Education. University of Helsinki. Media 

Education Publication 8, 85-150.  
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σωπικό επίπεδο) η εξωτερίκευση (δηλ. µεταφορά της γνώ-

σης από το προσωπικό στο κοινωνικό επίπεδο), καθώς και η 

από κοινού επεξεργασία θεµατικού πεδίου (όπως φάνηκε 

από τα σχόλια στο ‘διαδικτυακό εργαστήρι), καθώς και  

- Η εξοικείωση µε τη νέα γνώση και η ύπαρξη διαφωνιών 

και αντιθέσεων (όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις των 

µαθητών µε αφορµή τους εργονοµικούς κανόνες).  

 
Επ ίλογος Επ ίλογος Επ ίλογος Επ ίλογος     

Η ανανέωση της εκπαίδευσης και η προσαρµογή της στα 

νέα δεδοµένα είναι µια ανάγκη και µια πραγµατικότητα που 

δύσκολα µπορεί κανείς να αγνοήσει. Η κοινωνική δικτύωση 

µέσω των εργαλείων του Ιστού 2.0 δεν µπορεί και δεν πρέ-

πει να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της πραγµατικής 

ζωής. Όµως µπορεί να λύσει προβλήµατα που δηµιουρ-

γούν οι γεωγραφικές αποστάσεις και οι χρονικοί περιορι-

σµοί. Στην εκπαίδευση, ο µηντιακός εγγραµατισµός (media 

literacy) πρέπει να πλαισιώνεται από τις αρχές της ενεργού 

συµµετοχής και να στοχεύουν στην ανάπτυξη του 

«κοινωνικού νου», που, όπως υποστηρίζει ο Dewey (1916), 

έχει τη δύναµη να κατανοήσει την πραγµατικότητα, όχι 

µόνο ως έχει -δηλαδή στατικά, αλλά και δυναµικά, ως εξε-

λικτική διαδικασία που επισυµβαίνει σε διαµοιραζόµενες 

καταστάσεις σε κοινωνικό πλαίσιο. Όπως δείχνουν πρό-

σφατες έρευνες και µελέτες, η ένταξη των ψηφιακών τε-

χνολογιών στην παιδαγωγική πράξη και η αγωγή των µέ-

σων µπορεί να αποτελέσει καινοτόµα πρακτική, όχι µόνο 

γιατί η χρήση των εργαλείων αποτελεί κίνητρο για τους 

µαθητές. Κυρίως, γιατί µπορεί να αποτελέσει την αφορµή 

για αυτόνοµη µάθηση και τη δηµιουργία κουλτούρας δια-

λογικής συνεργασίας στο Σχολείο, στοιχεία που αποτε-

λούν θεµελιώδη συστατικά για την εξέλιξη κάθε δηµοκρα-

τικής κοινωνίας.  

 
Ευχαριστ ίες  Ευχαριστ ίες  Ευχαριστ ίες  Ευχαριστ ίες      

Θερµές ευχαριστίες στο συνάδελφο Χρ. Χριστακούδη, 

Καθηγητή Πληροφορικής, που µου επέτρεψε να χρησιµο-

ποιήσω υλικό από το ιστολόγιό του (Try to TEACH what 

ever you want to LEARN - http://christak.pblogs.ghttp://christak.pblogs.ghttp://christak.pblogs.ghttp://christak.pblogs.grrrr), συµ-

βάλλοντας έτσι σηµαντικά στη συγγραφή αυτού του 

άρθρου.  

    

Β ιβλ ιογραφία Β ιβλ ιογραφία Β ιβλ ιογραφία Β ιβλ ιογραφία     

AndreatosAndreatosAndreatosAndreatos, , , , AAAA...., Avouris, N. (2007). , Avouris, N. (2007). , Avouris, N. (2007). , Avouris, N. (2007). Analysing collaborative 

problem-solving activities with Synergo. In the Proceedings 

of the 4th International Conference on Open and Distance 

Learnng: Forms of Democracy in Education – Open Access 

and distance Education, Lionarakis, A. (ed), Volume B, pp-

704-712). Athens: Propombos Publications. 

DeweyDeweyDeweyDewey, , , , JJJJ. (1916). . (1916). . (1916). . (1916). Democracy and education. New York: 
MacMillan.  

 



Θ α σας ενδιέ-φερε να συµ-

βάλετε στις 

έρευνες για τη 

θεραπεία του καρ-

κίνου,  του AIDS ή 

του Αλτσχάιµερ; 

Μήπως θέλετε να 

βοηθήσετε στην 

πρόγνωση των 

κλιµατικών αλλα-

γών ή στον εντοπισµό εξωγήινων µορφών ζωής; Με απλά 

λόγια είστε διατεθειµένοι να συµµετάσχετε εθελοντικά σε 

κάποιο από τα µη κερδοσκοπικά προγράµµατα επιστηµονι-

κής κοινωφελούς έρευνας; Πριν απαντήσετε λάβετε υπό-

ψη σας ότι η συµµετοχή σας σε κάποια επιστηµονική κοι-

νωφελή έρευνα δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, χρόνο ή 

χρήµα. Απαιτείται ένας Η/Υ συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο 

µε µία ADSL σύνδεση ανεξαρτήτου ταχύτητας και η συ-

γκατάθεση σας στη διάθεση µέρους  της υπολογιστικής 

ισχύος του Η/Υ σας στην επιστηµονική κοινότητα. Οι επι-

στήµονες µάλιστα ζητούν από εσάς να τους προσφέρετε 

µόνο τον χρόνο που ο Η/Υ σας είναι ανοιχτός αλλά ανε-

νεργός, να τον «χρησιµοποιούν» δηλαδή όταν εσείς δεν 

τον χρησιµοποιείτε.  

Η ιδέα πίσω από το αίτηµα για την εθελοντική παροχή µέ-

ρους της υπολογιστικής ισχύος των Η/Υ των απλών χρη-

στών προς όφελος της επιστηµονικής κοινότητας και κα-

τά συνέπεια της ανθρωπότητας είναι σχετικά απλή. Η α-

ναζήτηση θεραπείας για τον καρκίνο ή η αποκρυπτογρά-

φηση της µοριακής δοµής των πρωτεϊνών για παράδειγµα 

είναι έρευνες που απαιτούν  την επεξεργασία υπερβολικά 

µεγάλου όγκου δεδοµένων και κατά συνέπεια τεράστια 

υπολογιστική ισχύ. Κάτι που σηµαίνει ότι είναι αδύνατον 

για οποιονδήποτε Η/Υ,  όσο ισχυρός και να είναι, να δώσει 

αποτελέσµατα σε  εύλογο χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον 

µε την τεχνολογία που έχουµε στη διάθεση µας σήµερα. 

Αν όµως χρησιµοποιηθούν  οι µεµονωµένοι Η/Υ  ανά τον 

κόσµο (ο αριθµός των οποίων ανέρχεται σε µερικά εκα-

τοµµύρια) τότε η υπολογιστική ισχύς που συγκεντρώνεται 

είναι κάποιες χιλιάδες φορές µεγαλύτερη από την υπολο-

γιστική ισχύ οποιουδήποτε υπερυπολογιστή πανεπιστηµί-

ου ή ερευνητικού κέντρου. Βασιζόµενοι σε αυτό το απλό 

συµπέρασµα οι επιστήµονες δηµιούργησαν προγράµµατα 

«Κατανεµηµένης Υπολογιστικής Ισχύος» (Distributed Com-

puter Projects). Με απλά λόγια  εκείνο που γίνεται είναι ότι 

τα δεδοµένα προς επεξεργασία σπάνε σε πολλά µικρά 

«πακέτα» καθένα από τα οποία επεξεργάζεται και ένας δια-

φορετικός Η/Υ. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας όλων 

των χρηστών συγκεντρώνονται στους κεντρικούς Η/Υ του 

αντίστοιχου  ερευνητικού κέντρου όπου και ενοποιούνται 

για να αποτελέσουν µέρος της έρευνας.  

 Αν λοιπόν θέλετε και εσείς να θέσετε τον εαυτό σας στην 

υπηρεσία της επιστήµης το µόνο που χρειάζεται να κάνετε 

είναι να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας ένα απλό πρόγραµµα 

προστασίας οθόνης (screensaver), το οποίο όπως όλα τα 

αντίστοιχα προγράµµατα, ενεργοποιείται όταν ο Η/Υ µείνει 

ανενεργός (δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, δεν κινηθεί το 

ποντίκι) για κάποια λεπτά. Η διαφορά είναι ότι το συγκεκρι-

µένο πρόγραµµα προστασίας οθόνης επικοινωνεί µε τους 

κεντρικούς Η/Υ του αντίστοιχου ερευνητικού κέντρου, λαµ-

βάνει πακέτα δεδοµένων, τα επεξεργάζεται και αποστέλλει 

τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας πίσω στους κεντρικούς 

Η/Υ.  Όση ώρα είναι ενεργοποιηµένο το πρόγραµµα προ-

στασίας οθόνης ο χρήστης βλέπει στην οθόνη του τρισδιά-

στατη γραφική αναπαράσταση καθώς και πλήθος πληροφο-

ριών για τα προς επεξεργασία δεδοµένα, αλλά και στατιστι-

κά στοιχεία για τις, µέχρι εκείνη τη στιγµή,  «επιδόσεις» 

του. 

Τα πιο διαδεδοµένα, από άποψη συµµετοχής Η/Υ,  σήµερα 

ερευνητικά προγράµµατα είναι: 

 - το SETI@Home του Πανεπιστηµίου  Μπέρκλεϊ στη Καλι-

φόρνια (Berkeley University, California)  που αναζητά ενδεί-

ξεις εξωγήινης νοηµοσύνης στο σύµπαν  

((((ht tp : / /set ia thome.berkeley .eduht tp : / /set ia thome.berkeley .eduht tp : / /set ia thome.berkeley .eduht tp : / /set ia thome.berkeley .edu ))))      

 
- το Folding@Home του Πανεπιστηµίου Στάνφορντ  στη 

Καλιφόρνια (Stanford University, California) που µελετά τις 

πρωτεΐνες και πως συνδέονται µε µερικές από τις σοβαρό-

τερες ασθένειες όπως ο καρκίνος, το Αλτσχάιµερ κ.α. 

(h t tp: / / fo ld ing.s tanford.eduht tp: / / fo ld ing.s tanford.eduht tp: / / fo ld ing.s tanford.eduht tp: / / fo ld ing.s tanford.edu )  )  )  )       

 
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο B.O.I.N.C. 

(BBBBerkeley OOOOpen IIIInfrastructure for NNNNetwork CCCComputing) ένα 

πρόγραµµα που δηµιουργήθηκε από το Πανεπιστήµιο  

Μπέρκλεϊ στη Καλιφόρνια (Berkeley University, California) 

και παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη που θα το εγκατα-

στήσει να συµµετέχει και να διαθέτει την υπολογιστική ισχύ 

Μετατρέψτε τον  Η/Υ σας σε  Μετατρέψτε τον  Η/Υ σας σε  Μετατρέψτε τον  Η/Υ σας σε  Μετατρέψτε τον  Η/Υ σας σε  
επ ιστηµον ικό εργαστήριοεπιστηµον ικό εργαστήριοεπιστηµον ικό εργαστήριοεπιστηµον ικό εργαστήριο     

Γράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής ΠάνοςΓράφει ο Θοδωρής Πάνος    
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του Η/Υ του σε περισσότερα από ένα ανεξάρτητα ερευνη-

τικά προγράµµατα. ((((h t tp: / /boinc .berkeley .edu/h t tp: / /boinc .berkeley .edu/h t tp: / /boinc .berkeley .edu/h t tp: / /boinc .berkeley .edu/ )   

 

Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η δυνατότητα που παρέ-

χουν τα ερευνητικά κοινωφελή προγράµµατα κατανεµηµέ-

νης ισχύος στους καθηγητές Πληροφορικής αφενός για 

να παρουσιάσουν στα πλαίσια του µαθήµατος µία πρακτι-

κή εφαρµογή και εκµετάλλευση των δικτύων Η/Υ προς 

όφελος της ανθρωπότητας  και αφετέρου για να ευαισθη-

τοποιήσουν τους µαθητές σε θέµατα εθελοντικής κοινω-

φελούς προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.  

(Για µία τέτοια διδακτική προσέγγιση δείτε το Θέµα για 

Συζήτηση 5, Σελίδα 130 στο Βιβλίο Πληροφορικής Γυµνα-

σίου).     

 

Πληροφορίες και σύνδεσµοι για τα ενεργά ερευνητικά 

κοινωφελή προγράµµατα κατανεµηµένης υπολογιστικής 

ισχύος: 

h t tp: / /d is t r ibu tedcomput ing . in fo /h t tp: / /d is t r ibu tedcomput ing . in fo /h t tp: / /d is t r ibu tedcomput ing . in fo /h t tp: / /d is t r ibu tedcomput ing . in fo /     

h t tph t tph t tph t tp : / /: / /: / /: / / d is t r ibu tedcomput ingdis t r ibu tedcomput ingdis t r ibu tedcomput ingdis t r ibu tedcomput ing .... in foinfoinfoinfo //// pro jec tsprojec tsprojec tsprojec ts .... h tmlhtmlhtmlhtml     

h t tp : / / t inyur l .com/3dhrsrh t tp: / / t inyur l .com/3dhrsrh t tp: / / t inyur l .com/3dhrsrh t tp: / / t inyur l .com/3dhrsr         (Wikipedia)  

 

Κατηγοριοποίηση,  περιγραφή στόχων , και οδηγίες για το 

πώς να δηλώσετε συµµετοχή στα ενεργά ερευνητικά κοι-

νωφελή προγράµµατα κατανεµηµένης υπολογιστικής ι-

σχύος:  

h t tp: / /www.hyper .net /dch t tp: / /www.hyper .net /dch t tp: / /www.hyper .net /dch t tp: / /www.hyper .net /dc ---- howto.htmlhowto.htmlhowto.htmlhowto.html     

 

Μη κερδοσκοπικό κοινωφελές δίκτυο που υποστηρίζει αρ-

κετά ιατρικά αλλά και κοινωνικά ερευνητικά προγράµµατα: 

h t tph t tph t tph t tp : / /: / /: / /: / /wwwwwwwwwwww....wor ldcommuni tygr idwor ldcommuni tygr idwor ldcommuni tygr idwor ldcommuni tygr id .... orgorgorgorg         
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Σ ε προηγούµενο άρθρο 

αναφερθήκαµε στην ανα-

γκαιότητα σχεδιασµού της 

διδασκαλίας από τον εκπαιδευ-

τικό µε βάση το ∆.Ε.Π.Π.Σ. το 

Α.Π.Σ. αλλά και στα βιβλία µα-

θητή και εκπαιδευτικού, αφού 

πρώτα προσδιορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τά-

ξης στην οποία απευθύνεται. 

Στο παρών άρθρο θα παρουσιάσουµε, όσο το δυνατόν πιο 

συνοπτικά, µια πρόταση για το σχεδιασµό της διδασκαλί-

ας και µια αναφορά για τα χαρακτηριστικά που πρέπει α-

παραίτητα να έχει.  Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιά-

ζουµε µια πρόταση για τα βασικά βήµατα που πρέπει να 

περιλαµβάνει ένα σχέδιο διδασκαλίας. 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω έχουν αναπτυχθεί ολόκλη-

ρες θεωρίες και έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και άρθρα στα 

οποία δεν είναι δυνατό να αναφερθούµε εδώ, θα τονίσου-

µε απλώς ορισµένα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν και 

στα τέσσερα στάδια. 

Προσανατολισµός (Περιεχόµενο Προσανατολισµός (Περιεχόµενο Προσανατολισµός (Περιεχόµενο Προσανατολισµός (Περιεχόµενο ---- στόχοι) στόχοι) στόχοι) στόχοι)    

Σε ότι αφορά στο περιεχόµενο,  

όπως αναφέρεται και στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., ο έντονος 

ρυθµός συσσώρευσης νέων γνώσεων στη Πληροφορική 

και η γοργή απαξίωσή τους, δεν επιτρέπει το γνωσιοκε-

ντρικό χαρακτήρα στη διδασκαλία. Αυτό που χρειάζεται 

είναι να εξασφαλίζονται για το µαθητή οι βασικές γνώσεις 

και η µέθοδος µε την οποία θα µπορεί να προσεγγίζει τη 

γνώση και να την αξιοποιεί.  

Σε ότι αφορά τους στόχους, 

Οι στόχοι δεν αναφέρονται στις ενέργειες του εκπαιδευτι-

κού αλλά στις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που χρειάζε-

ται να αποκτήσουν οι µαθητές βάσει των αναγκών που 

έχουν προσδιοριστεί και καλύπτουν όχι µόνο γνώσεις αλλά 

και δεξιότητες, στάσεις και συµπεριφορές. Αποτελούν τα 

πιο βασικά κριτήρια για την επιλογή και τον προγραµµατι-

σµό του περιεχοµένου και των µεθόδων διδασκαλίας. Κα-

τευθύνουν ως ένα βαθµό τη διδασκαλία και αποτελούν τη 

βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της. Επιπλέ-

ον εστιάζουν την προσοχή των µαθητών σ’ αυτά που πρό-

κειται να µάθουν και τους προσανατολίζουν σε συγκεκριµέ-

νες ενέργειες για την επίτευξή τους. 

 

Προγραµµατισµός Επιλογή των Στρατηγικών µάθησηςΠρογραµµατισµός Επιλογή των Στρατηγικών µάθησηςΠρογραµµατισµός Επιλογή των Στρατηγικών µάθησηςΠρογραµµατισµός Επιλογή των Στρατηγικών µάθησης    

Στρατηγικές µάθησης  

Ειδικά σε ότι αφορά τη διδασκαλία του υπολογιστή ως γνω-

στικού αντικειµένου,  προτείνεται να επιχειρείται µε δύο 

εναλλακτικές αλλά παράλληλες µεταξύ τους µεθόδους.  

Η µία µέθοδος ερµηνεύει τη λειτουργία του υπολογιστή  µε 

αναγωγή στις ιδιότητες των επιµέρους τµηµάτων του, µε 

άλλα λόγια, µελετά τα υποσυστήµατα του µε βάση τις ιδιό-

τητες των µερών Ταυτόχρονα, επειδή ο υπολογιστής ως 

σύστηµα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό οργάνωσης, 

προσφεύγουµε και σε ένα είδος µελέτης που µπορεί να χα-

ρακτηριστεί ως ολιστική, στο οποίο τα µέρη διατηρούν την 

αυτονοµία τους και συνεξετάζονται στην αλληλεπίδρασή 

τους.  

Αν συµφωνήσουµε ότι δεν πρέπει κατά τη διδασκαλία να 

εστιάζουµε στη συσσώρευση γνώσεων αλλά στη µέθοδο µε 

την οποία ο µαθητής θα µπορεί να την προσεγγίζει και να 

την αξιοποιεί, απαιτούνται προωθηµένες µορφές µάθησης 

γι’ αυτό και προτείνεται η υιοθέτηση περισσοτέρων της µιας 

διδακτικών µεθόδων, τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα εφαρµό-

ζει ανάλογα µε το θέµα, την ηλικία των µαθητών, την υπο-

δοµή του σχολείου του κτλ.  

Εκτέλεση του προγραµµατισµού (∆ραστηριότητες µάθη-Εκτέλεση του προγραµµατισµού (∆ραστηριότητες µάθη-Εκτέλεση του προγραµµατισµού (∆ραστηριότητες µάθη-Εκτέλεση του προγραµµατισµού (∆ραστηριότητες µάθη-

σης)σης)σης)σης)    

Αν λάβουµε υπόψη βασικά συµπεράσµατα σύγχρονων ερευ-

νών σύµφωνα µε τα οποία: 

Πρόταση για το σχεδιασµό της δι-Πρόταση για το σχεδιασµό της δι-Πρόταση για το σχεδιασµό της δι-Πρόταση για το σχεδιασµό της δι-
δασκαλίαςδασκαλίαςδασκαλίαςδασκαλίας    

Γράφει ο Αντώνης ΚωστάκοςΓράφει ο Αντώνης ΚωστάκοςΓράφει ο Αντώνης ΚωστάκοςΓράφει ο Αντώνης Κωστάκος    
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Αντανάκλαση & Αντανάκλαση & Αντανάκλαση & Αντανάκλαση & 
αξιολόγηση αξιολόγηση αξιολόγηση αξιολόγηση     
(Πόσο καλά;) (Πόσο καλά;) (Πόσο καλά;) (Πόσο καλά;)     
 

Εκτέλεση του προ-Εκτέλεση του προ-Εκτέλεση του προ-Εκτέλεση του προ-
γραµµατισµού γραµµατισµού γραµµατισµού γραµµατισµού     
(∆ραστηριότητες (∆ραστηριότητες (∆ραστηριότητες (∆ραστηριότητες 
µάθησης)µάθησης)µάθησης)µάθησης)    
 

Προσανατολι-Προσανατολι-Προσανατολι-Προσανατολι-
σµόςσµόςσµόςσµός    
(Περιεχόµενο(Περιεχόµενο(Περιεχόµενο(Περιεχόµενο    
Στόχοι)Στόχοι)Στόχοι)Στόχοι)    
 

Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός 
———— Επιλογή των  Επιλογή των  Επιλογή των  Επιλογή των 
Στρατηγικών µάθη-Στρατηγικών µάθη-Στρατηγικών µάθη-Στρατηγικών µάθη-
σηςσηςσηςσης    
(Πώς πρέπει να το (Πώς πρέπει να το (Πώς πρέπει να το (Πώς πρέπει να το 
µάθει;) µάθει;) µάθει;) µάθει;)  

∆ιαδικασία Μάθησης∆ιαδικασία Μάθησης∆ιαδικασία Μάθησης∆ιαδικασία Μάθησης    



Το παιδί, για να µπορέσει να µάθει, πρέπει πρώτα από όλα 

να έχει διάθεση για µάθηση και να δείχνει ενδιαφέρον 

προς το αντικείµενο µάθησης τότε θα πρέπει: 

Η προσφορά στο µαθητή ευνοϊκών για τη µάθηση κατα-

στάσεων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό σκοπό για τη 

διδασκαλία. Το περιεχόµενο και ο τρόπος προσέγγισης 

πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες, τα ενδιαφέ-

ρονται, τις κλίσεις και τις ικανότητες των παιδιών, ώστε 

να κινηθεί το ενδιαφέρον τους για µάθηση και να δώσουν 

την  απαιτούµενη προσοχή. Το περιεχόµενο της µάθησης 

πρέπει να είναι ανάλογο προς τις πνευµατικές και νοητι-

κές ικανότητες του µαθητή. Το παιδί µαθαίνει ουσιαστικά, 

όταν η γνώση που καλείται να αποκτήσει βρίσκεται σε ι-

σορροπία µε το στάδιο της νοητικής του ανάπτυξης (ζώνη 

εγγύτερης ανάπτυξης). Πρέπει επίσης να αξιοποιούνται οι 

προηγούµενες γνώσεις, οι εµπειρίες και τα βιώµατα των 

µαθητών οι σχετικές µε το αντικείµενο µάθησης.  

Η ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στη διαδικασία της 

µάθησης αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της 

ουσιαστικής µάθησης, για το λόγο αυτό η διδασκαλία πρέ-

πει να  σχεδιάζεται έτσι ώστε να ενισχύει και να ενθαρρύ-

νει την ενεργητική συµµετοχή, την ελευθερία σκέψης και 

έκφρασης, και τη δηµιουργία καλών σχέσεων ανάµεσα 

στο παιδί και τον καθηγητή. 

Αξιολόγηση της διδασκαλίαςΑξιολόγηση της διδασκαλίαςΑξιολόγηση της διδασκαλίαςΑξιολόγηση της διδασκαλίας    

 Η διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 

να παρέχει αξιοποιήσιµα στοιχεία: 

- Στον εκπαιδευτικό προκειµένου να ανατροφοδοτεί και να 

αναπροσαρµόζει τη διδασκαλία του µε σκοπό τη βελτίωσή 

της. 

Στο µαθητή προκειµένου να διαπιστώνει την πρόοδο ή τα 

κενά του και να ωθείται  στην αναπλήρωσή τους. 

Β ιβλ ιογραφίαΒιβλ ιογραφίαΒιβλ ιογραφίαΒιβλ ιογραφία     
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http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.htmlhttp://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.htmlhttp://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.htmlhttp://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html    
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Μ ια από τις πιο βαρετές διαχειριστικές λειτουργίες του τοπικού δικτύου του εργαστηρίου Η/Υ είναι ο 

τερµατισµός λειτουργίας όλων των υπολογιστών. Η διαδι-

κασία αυτή µπορεί να αυτοµατοποιηθεί χάρη στη χρήση  

ενός προγράµµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης. Στο 

άρθρο αυτό θα σας παρουσιάσουµε πως µπορείτε να χρη-

σιµοποιήσετε ένα τέτοιο πρόγραµµα µε άδεια ελεύθερης 

χρήσης (freeware) για το σκοπό αυτό, το LAN Shutdown 

της LAN Tricks [http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www....lantrickslantrickslantrickslantricks....cocococommmm]. Το πρόγραµ-

µα έρχεται σε µορφή κλασσικού Installer, οπότε µετά την 

εγκατάσταση, θα το βρείτε στο µενού Έναρξη > Έναρξη > Έναρξη > Έναρξη > 

LanTricks > LanShutDownLanTricks > LanShutDownLanTricks > LanShutDownLanTricks > LanShutDown. 

Η διεπαφή χρήστη της εφαρµογής αποτελείται από το 

µενού και τη γραµµή εργαλείων, τη λίστα µε τους υπολο-

γιστές που έχουµε καταχωρήσει στο σύστηµα για διαχεί-

ριση στα αριστερά και τις επιλογές διαχείρισης στα δεξιά. 

Για να προσθέσουµε τους υπολογιστές που θέλουµε να 

διαχειριστούµε η ευκολότερη λύση είναι να κάνουµε µαζι-

κή εισαγωγή από τις Θέσεις ∆ικτύου πηγαίνοντας στην 

επιλογή List > Import > from Network NeighborhoodList > Import > from Network NeighborhoodList > Import > from Network NeighborhoodList > Import > from Network Neighborhood. Από 

το παράθυρο Import from Network Neighborhood πατάµε 

το κουµπί SearchSearchSearchSearch ώστε το πρόγραµµα να ψάξει όλους 

τους υπολογιστές που υπάρχουν στο τοπικό δίκτυο. Μό-

λις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, πατάµε το κουµπί OKOKOKOK ώστε 

να προσθέσουµε όλους τους υπολογιστές στη λίστα µας. 

Πλέον όλοι οι υπολογιστές του δικτύου θα εµφανίζονται 

στη λίστα αριστερά, την οποία µπορούµε να σώσουµε από 

την επιλογή List > Save ListList > Save ListList > Save ListList > Save List, ενώ από την επιλογή List > List > List > List > 

Rename ListRename ListRename ListRename List µπορούµε µπορούµε να δώσουµε ένα περι-

LAN Shut Down LAN Shut Down LAN Shut Down LAN Shut Down ––––     Αποµακρυ-Αποµακρυ-Αποµακρυ-Αποµακρυ-
σµένος Τερµατισµός Η/Υ τοπι-σµένος Τερµατισµός Η/Υ τοπι-σµένος Τερµατισµός Η/Υ τοπι-σµένος Τερµατισµός Η/Υ τοπι-
κού δικτύουκού δικτύουκού δικτύουκού δικτύου    

Γράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος ΛάζαρηςΓράφει ο Στέλιος Λάζαρης    

γραφικό όνοµα στη λίστα µας. Η εφαρµογή υποστηρίζει τη 

δηµιουργία πολλαπλών λιστών για ευκολότερη διαχείριση 

και κλιµάκωση.  

Για να διαχειριστούµε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, 

τους επιλέγουµε από τη λίστα (όπως επιλέγουµε αρχεία 

στην Εξερεύνηση των Windows) και από δεξιά επιλέγουµε 

αν θέλουµε να κάνουν Log OffLog OffLog OffLog Off, RebootRebootRebootReboot ή ShutdownShutdownShutdownShutdown. Η επι-

λογή Force terminating applicationForce terminating applicationForce terminating applicationForce terminating application είναι καλό να παραµείνει 

ενεργή, ώστε το σύστηµα να κλείσει ακόµα και αν έχουν 

παραµείνει ανοικτές εφαρµογές στο σύστηµα οι οποίες 

απαιτούν την παρέµβαση του χρήστη. Στο τέλος πατάµε το 

κουµπί ShutdownShutdownShutdownShutdown. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης µε τον οποίο εκτελείται την 

εφαρµογή δεν έχει δικαιώµατα διαχειριστή δικτύου, τότε 

θα πρέπει να δώσετε δικαιώµατα διαχείρισης στην εφαρµο-

γή. Η ρύθµιση γίνεται από την επιλογή Action > OptionsAction > OptionsAction > OptionsAction > Options και 

ύστερα στην επιλογή AuthorizationAuthorizationAuthorizationAuthorization επιλέγουµε Specified Specified Specified Specified 

useruseruseruser και δίνουµε το κατάλληλο UsernameUsernameUsernameUsername, PasswordPasswordPasswordPassword και το 

όνοµα του DomainDomainDomainDomain (προαιρετικά εφόσον υπάρχει). 

Τ ο Cam studio είναι ένα απαραίτητο 

εργαλείο για τον εκπαι-

δευτικό και όχι µόνο. 

Πολύ εύκολο στην εκ-

µάθηση του και πάνω 

από όλα δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, απο-

τελεί ίσως την ιδανική 

λύση για την καταγρα-

φή video µε ότι λαµβά-

νει χώρα στην επιφάνεια εργασίας σας. Έχετε σκεφτεί 

πόσο χρήσιµο θα ήταν ένα εκπαιδευτικό video για εσάς 

και κυρίως για τους µαθητές σας; Αν όχι καιρός να το 

σκεφτείτε και να το δοκιµάσετε. Αν ναι, σας δίνουµε τη 

Cam Studio Cam Studio Cam Studio Cam Studio ————    Καταγράψτε σε Καταγράψτε σε Καταγράψτε σε Καταγράψτε σε 
video video video video ότι συµβαίνει στην Επι-ότι συµβαίνει στην Επι-ότι συµβαίνει στην Επι-ότι συµβαίνει στην Επι-
φάνεια Εργασίας σαςφάνεια Εργασίας σαςφάνεια Εργασίας σαςφάνεια Εργασίας σας    

Γράφει ο Αργύρης ΤερζάκηςΓράφει ο Αργύρης ΤερζάκηςΓράφει ο Αργύρης ΤερζάκηςΓράφει ο Αργύρης Τερζάκης    



λύση για τη δηµιουργία video χωρίς κόπο και προπάντων 

χωρίς κόστος. Η λύση ακούει στο όνοµα Cam Studio. Το 

τελευταίο είναι ένα open source πρόγραµµα που µπορεί 

να καταγράψει µε περισσή ευκολία ότι διαδραµατίζεται 

στο pc σας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραµε-

τροποίηση που µπορεί να δεχτεί. Μπορούµε να το ρυθµί-

σουµε να γράφει ότι συµβαίνει σε ένα συγκεκριµένο πλαί-

σιο που σχεδιάζουµε εµείς, ή ένα συγκεκριµένο παράθυρο 

ή και ότι συµβαίνει σε ολόκληρη την οθόνη του υπολογι-

στή µας (Μενού Μενού Μενού Μενού Region Region Region Region ---->…>…>…>…).  

Θα σας αρκούσε ένα πρόγραµµα που θα κατέγραφε την 

οθόνη και δεν θα µπορούσε να συνοδευτεί από ήχο µε 

επεξηγήσεις; Μάλλον όχι. Αυτό σκέφτηκαν και οι σχεδια-

στές του και το έχουν, σοφά, εφοδιάσει µε τη δυνατότητα 

να ηχογραφεί ταυτόχρονα από το µικρόφωνο του υπολο-

γιστή σας (Μενού Μενού Μενού Μενού Options Options Options Options ----> Record from audio micro-> Record from audio micro-> Record from audio micro-> Record from audio micro-

phonephonephonephone) ή και από τα ηχεία, αν θέλετε να «ντύσετε» το 

video σας µε ένα όµορφο soundtrack. Επιπλέον, σας δίνει 

τη δυνατότητα να ρυθµίσετε ώστε να κρύβεται αυτόµατα 

το παράθυρο του προγράµµατος κατά την εγγραφή 

(Μενού Μενού Μενού Μενού Options Options Options Options ----> Program Options > Program Options > Program Options > Program Options ----> Minimize Program > Minimize Program > Minimize Program > Minimize Program 

on Start Recordingon Start Recordingon Start Recordingon Start Recording) παράγοντας στο τέλος ένα «καθαρό» 

video.  

Κλείνοντας αφήσαµε και το πιο σηµαντικό. Το αρχείο που 

παράγεται µετά την εγγραφή µπορεί να είναι .avi ή .swf. 

Ότι και να ορίσετε, υπάρχει ενσωµατωµένος player που 

µπορεί να αναπαράγει το video σας.  

 

Το πρόγραµµα µπορείτε να το κατεβάσετε από: 

- τον ftp server του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν.Εύβοιας  

ftp://srvftp://srvftp://srvftp://srv----dide.eyv.sch.gr/Opendide.eyv.sch.gr/Opendide.eyv.sch.gr/Opendide.eyv.sch.gr/Open----Source/Windows/Source/Windows/Source/Windows/Source/Windows/))))    

 

- την ηλεκτρονική διεύθυνση http://camstudio.org/devhttp://camstudio.org/devhttp://camstudio.org/devhttp://camstudio.org/dev////  

επιλέγοντας το αρχείο CamStudio.2.5.b1.bin..>CamStudio.2.5.b1.bin..>CamStudio.2.5.b1.bin..>CamStudio.2.5.b1.bin..>  

 

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στη διεύ-

θυνση: http://www.camstudio.comhttp://www.camstudio.comhttp://www.camstudio.comhttp://www.camstudio.com 
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ΕπιµορφώσειςΕπιµορφώσειςΕπιµορφώσειςΕπιµορφώσεις     
 
Η φετινή Άνοιξη µπορεί να ονοµαστεί επάξια ως η «εποχή 

των επιµορφώσεων». Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες που κα-

ταφτάνουν στην ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας ή αναρτώ-

νται σε δικτυακούς τόπους της εκπαίδευσης την περίοδο 

Μαρτίου —Ιουνίου πρόκειται να υλοποιηθούν πολλά επι-

µορφωτικά σεµινάρια για την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ελπίζουµε οι σηµα-

ντικές αυτές  επιµορφώσεις, που χρόνια περίµενε η εκπαι-

δευτική κοινότητα, να στεφθούν µε επιτυχία χαράζοντας 

το δρόµο για την ένταξη σύγχρονων διδακτικών προσεγγί-

σεων στην εκπαιδευτική διαδικασία µε την αξιοποίηση εκ-

παιδευτικών εργαλείων. Η διαρκής επιµόρφωση είναι ίσως 

ο βασικότερος παράγοντας που µπορεί να συµβάλλει στην 

αλλαγή των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών αλλά και κατ’ 

επέκταση όλων των εµπλεκόµενων στη εκπαιδευτική δια-

δικασία (άµεσων ή έµµεσων: γονείς, µαθητές, εκπαιδευτι-

κοί) για την διδακτική πρακτική.  Ευχόµαστε ο καταιγι-

σµός αυτός των επικείµενων επιµορφώσεων να µην περιο-

ριστεί στην Άνοιξη του 2008 αλλά να αποτελέσει την 

άνοιξη της συνεχής επιµόρφωσης  και στα επόµενα ΕΠΕ-

ΑΚ     

Πιο συγκεκριµένα: 

4 4 4 4 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 2008200820082008:::: ¨Έναρξη µαθηµάτων της 2222
ηςηςηςης επιµορ- επιµορ- επιµορ- επιµορ-

φωτικής περιόδου των εκπαιδευτικών Π/θµιας και ∆/θµιας φωτικής περιόδου των εκπαιδευτικών Π/θµιας και ∆/θµιας φωτικής περιόδου των εκπαιδευτικών Π/θµιας και ∆/θµιας φωτικής περιόδου των εκπαιδευτικών Π/θµιας και ∆/θµιας 

στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική  στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική  στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική  στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική  

∆ιαδικασία. ∆ιαδικασία. ∆ιαδικασία. ∆ιαδικασία. (Π1 βασικές δεξιότητες, µέτρο 2.1) Στο Ν. 

Εύβοιας υλοποιούνται συνολικά 26 προγράµµατα επιµόρ-

φωσης σε 15 ΚΣΕ (Περισσότερες πληροφορίες κ.Κάλφα 

Βασιλική  22210--27831).  

 
5 5 5 5 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 2008200820082008: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από 

τους εκπαιδευτικούς για πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε.. τους εκπαιδευτικούς για πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε.. τους εκπαιδευτικούς για πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε.. τους εκπαιδευτικούς για πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε.. Στις 

διαδικασίες πιστοποίησης µπορούν να συµµετέχουν και 

εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιµορφωθεί.  Για περισσότε-

ρες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί µπο-

ρούν να επικοινωνούν µε τις κατά τόπους  Επιτροπές Επι-

µόρφωσης (E.E. Ν. Εύβοιας 22210-27831 κ. Κάλφα Βασι-

λική). 

    
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:    
http://epimorfosi.cti.gr/certificationhttp://epimorfosi.cti.gr/certificationhttp://epimorfosi.cti.gr/certificationhttp://epimorfosi.cti.gr/certification    
 
Ηλεκτρονικοί Κόµβοι Πληροφόρησης:Ηλεκτρονικοί Κόµβοι Πληροφόρησης:Ηλεκτρονικοί Κόµβοι Πληροφόρησης:Ηλεκτρονικοί Κόµβοι Πληροφόρησης:    
http://www.de.sch.gr/epimorfosihttp://www.de.sch.gr/epimorfosihttp://www.de.sch.gr/epimorfosihttp://www.de.sch.gr/epimorfosi    

http://www.cti.gr/epimorfosihttp://www.cti.gr/epimorfosihttp://www.cti.gr/epimorfosihttp://www.cti.gr/epimorfosi    

http://www.pihttp://www.pihttp://www.pihttp://www.pi----schools.gr/programs/ktp/schools.gr/programs/ktp/schools.gr/programs/ktp/schools.gr/programs/ktp/  

Στις Στις Στις Στις 10 10 10 10 Μαρτίου  Μαρτίου  Μαρτίου  Μαρτίου  2008 2008 2008 2008 αναµένεται να ξεκινήσει η 1η επιµορ-

φωτική περίοδος των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ στο πλαίσιο 

του έργου ««««Επαγγελµατικό Λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρ-Επαγγελµατικό Λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρ-Επαγγελµατικό Λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρ-Επαγγελµατικό Λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρ-

φωση και εφαρµογήφωση και εφαρµογήφωση και εφαρµογήφωση και εφαρµογή»»»», το οποίο  συγχρηµατοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην ένταξη επαγγελ-

µατικού — εκπαιδευτικού λογισµικού  για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας των µαθηµάτων ειδικότητας που διδάσκο-

νται στη ∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

(∆ΕΕ).  

Για το νοµό της  Εύβοιας έχουν αρχικά προγραµµατιστεί να 

υλοποιηθούν τέσσερα  επιµορφωτικά προγράµµατα στη 

Χαλκίδα: 

1) Σχεδίαση κυκλωµάτων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκατα-

στάσεων µε τη χρήση υπολογιστή, µε παράλληλο υπολογι-

σµό ρευµάτων 

2) Σχεδίαση µηχανολογικών εξαρτηµάτων και εγκαταστάσε-

ων µε υπολογιστή 

3) Παιδαγωγική αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου (2 προγράµµατα 

για όλες τις ειδικότητες). 

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του έργου:  

httphttphttphttp://://://://iasonasiasonasiasonasiasonas....cticticticti ....grgrgrgr     

Επιµορφωτικό Υλικό από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε:  

 http://www.aspete.gr/TEE/index.htmhttp://www.aspete.gr/TEE/index.htmhttp://www.aspete.gr/TEE/index.htmhttp://www.aspete.gr/TEE/index.htmllll 

    
Τέλος  Μαρτίου Τέλος  Μαρτίου Τέλος  Μαρτίου Τέλος  Μαρτίου 2008:2008:2008:2008: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προ-

γραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ- ΥπΕΠΘ) προχωρά στην 

υλοποίηση έργου που αφορά στην εξειδικευµένη επιµόρφω-

ση 3.200 καθηγητών Πληροφορικής, µε αντικείµενα την 

επικαιροποίηση κι ανανέωση των γνώσεών τους σε τεχνο-

λογίες αιχµής καθώς και την εκπαίδευσή τους για την παι-

δαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισµι-

κού στη διδακτική της Πληροφορικής. Το έργο υλοποιείται 

(µετά από Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό - Αρ.∆ιακ. 27/2006), 

από Ανάδοχο - Ένωση οκτώ (8) συνεργαζόµενων φορέων, 

αποτελούµενη από το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), το Εθνικό & Καποδι-

στριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Παν/µιο Μακεδο-

νίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 

το Παν/µιο Ιωαννίνων, το Παν/µιο Κρήτης, το Παν/µιο Αιγαί-

ου και το Παν/µιο Πατρών.  

Η επιµόρφωση θα πραγµατοποιηθεί σε επιλεγµένα «Κέντρα 

Στήριξης Επιµόρφωσης» σε όλους τους νοµούς, µέσω προ-

γραµµάτων επιµόρφωσης 72 ωρών,  οργανωµένων σε σεµι-

νάρια τρίµηνης διάρκειας, 2 τρίωρα την εβδοµάδα 

(απογευµατινές ώρες). 

Για περισσότερα επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Πανελ-

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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λήνιο Σχολικού ∆ικτύου: http://tinyurl.com/2k5kcghttp://tinyurl.com/2k5kcghttp://tinyurl.com/2k5kcghttp://tinyurl.com/2k5kcg        

    

Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί σχετικοί µε Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί σχετικοί µε Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί σχετικοί µε Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί σχετικοί µε     
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογίες Πληροφορικής και     

ΕπικοινωνιώΕπικοινωνιώΕπικοινωνιώΕπικοινωνιώνννν....    
    

Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Μαθητικός ∆ιαγωνισµός ««««ΞΕΞΕΞΕΞΕBlogBlogBlogBlogΑΡΕΑΡΕΑΡΕΑΡΕ»»»» 
 

Ο διαγωνισµός «Ξεµπλόγκαρε» δηµιουργήθηκε για να 

εµπνεύσει µαθητές από όλη την Ελλάδα να σκεφθούν, να 

φανταστούν, να περιγράψουν, να µοιραστούν ιδέες και να 

παρουσιάσουν το δικό τους «κόσµο», µέσα από το ∆ιαδί-

κτυο. Ο καθένας µόνος ή οµαδικά θα χτίσει ένα µοναδικό 

ιστολόγιο (blog) µε πρωτοποριακό και συνάµα εκπαιδευτι-

κό περιεχόµενο, µαθαίνοντας να ερευνά και να συνθέτει 

δηµιουργικά µε εργαλείο την τεχνολογία, διαγωνιζόµενος 

για συναρπαστικά έπαθλα. 

Ο «Ξεµπλόγκαρε» διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών και την Ψηφιακή Ελλάδα, στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο «Ξεµπλόγκαρε» προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία 

στους µαθητές να γνωριστούν µεταξύ τους και να παρου-

σιάσουν µέσα από την δική τους «φρέσκια» ιστοσελίδα, 

το σχολείο, την πόλη ή το χωριό, το περιβάλλον και τον 

πολιτισµό αλλά και να δείξουν µέσα από το ∆ιαδίκτυο, πώς 

φαντάζονται την «ψηφιακή Ελλάδα του µέλλοντος». 

Έναρξη ∆ιαγωνισµού: Έναρξη ∆ιαγωνισµού: Έναρξη ∆ιαγωνισµού: Έναρξη ∆ιαγωνισµού: 11 11 11 11 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 2008200820082008    

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το δικτυακό 

κόµβο: http://www.kseblogare.gr/http://www.kseblogare.gr/http://www.kseblogare.gr/http://www.kseblogare.gr/    

    
  ∆ιεθνής µαθητικός ∆ιαγωνισµός ∆ιεθνής µαθητικός ∆ιαγωνισµός ∆ιεθνής µαθητικός ∆ιαγωνισµός ∆ιεθνής µαθητικός ∆ιαγωνισµός     
«Think Quest International 2008»«Think Quest International 2008»«Think Quest International 2008»«Think Quest International 2008»    

 

Ο διεθνής µαθητικός διαγωνισµός δηµιουργίας εκπαιδευ-

τικών web sites Think Quest International 2008, ο οποίος 

διοργανώνεται από το Oracle Education Foundation, είναι 

ανοιχτός σε µαθητές και τους δασκάλους τους από οποια-

δήποτε χώρα του κόσµου. Οι οµάδες πρέπει να αποτελού-

νται από 3 έως 6 µαθητές, 9-19 ετών, και ένα δάσκαλο 

(Coach), του σχολείου. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, οι 

Coaches πρέπει να εγγράψουν την/τις οµάδα/οµάδες τους 

επισκεπτόµενοι το web site του διαγωνισµού  

http://www.thinkquest.orhttp://www.thinkquest.orhttp://www.thinkquest.orhttp://www.thinkquest.orgggg µέχρι τις µέχρι τις µέχρι τις µέχρι τις 15 15 15 15 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 

2008200820082008. Μετά την εγγραφή, η κάθε οµάδα θα παραλάβει δω-

ρεάν τα προγράµµατα της Adobe που µπορούν να χρησιµο-

ποιήσουν για τη δηµιουργία των sites. 

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 

τους όρους του ∆ιαγωνισµού επισκεφθείτε το δικτυακό 

κόµβο http://www.thinkquest.org/http://www.thinkquest.org/http://www.thinkquest.org/http://www.thinkquest.org/    

    
    

4444ος Πανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµός ος Πανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµός ος Πανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµός ος Πανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµός     
««««Πρωτοπόροι ∆άσκαλοιΠρωτοπόροι ∆άσκαλοιΠρωτοπόροι ∆άσκαλοιΠρωτοπόροι ∆άσκαλοι»»»»    

 
Ο διαγωνισµός προσβλέπει στην ανάδειξη Ελλήνων εκπαι-

δευτικών που χρησιµοποιούν την τεχνολογία και την καινο-

τοµία ως αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας. Παράλληλα 

µέσα από το διαγωνισµό, προωθείται η διάχυση και ανταλ-

λαγή βέλτιστων πρακτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε πα-

νευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η δηµιουργία κοινοτήτων 

εκπαιδευτικών µέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. ∆ικαίωµα συµµετοχής 

έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης που έχουν αναπτύξει διάφορες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες χρησιµοποιώντας προγράµµατα λογισµι-

κού όπως PowerPoint, Movie Maker κλπ.. 

Οι 3 νικητές του Ελληνικού ∆ιαγωνισµού θα συµµετάσχουν 

στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Πρωτοπόρων ∆ασκάλων που πρό-

κειται να διοργανωθεί από τη Microsoft στο Παρίσι  στις 29-

30 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετά-

σχουν θα πρέπει να υποβάλλουν στη διεύθυνση 

mathisi@microsoft.com µία περιγραφή της δραστηριότητας 

τους, συµπληρώνοντας τη φόρµα που θα βρουν στη διεύ-

θυνση: http://www.ehttp://www.ehttp://www.ehttp://www.e----yliko.gryliko.gryliko.gryliko.gr. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: 

 http://tinyurl.com/23ffw8http://tinyurl.com/23ffw8http://tinyurl.com/23ffw8http://tinyurl.com/23ffw8  

Καταληκτική ηµεροµηνία είναι η ∆ευτέρα Καταληκτική ηµεροµηνία είναι η ∆ευτέρα Καταληκτική ηµεροµηνία είναι η ∆ευτέρα Καταληκτική ηµεροµηνία είναι η ∆ευτέρα 19191919////02020202////2008200820082008            

 
 

Συνέδρια /  Ηµερίδες σχετικά µε Τεχνολο-Συνέδρια /  Ηµερίδες σχετικά µε Τεχνολο-Συνέδρια /  Ηµερίδες σχετικά µε Τεχνολο-Συνέδρια /  Ηµερίδες σχετικά µε Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.     

 
Στις Στις Στις Στις 28282828----30 30 30 30 ΜαρτίουΜαρτίουΜαρτίουΜαρτίου θα διεξαχθούν στην Πάτρα οι εργασίες 

του 4444ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ««««∆ιδακτική της Πληροφο-∆ιδακτική της Πληροφο-∆ιδακτική της Πληροφο-∆ιδακτική της Πληροφο-

ρικήςρικήςρικήςρικής»»»». Στόχος του Συνεδρίου σύµφωνα µε τους οργανω-

τές είναι να αποτελέσει το βήµα παρουσίασης και διαλόγου 

σχετικά µε ερευνητικές µελέτες και εργασίες, προτάσεις, 

αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται µε τη ∆ι-

δακτική και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι η συνει-

σφορά του στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και διάχυση των πολι-
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τικών εκείνων που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη 

της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην εκπαί-

δευση. Για περισσότερες πληροφορίες: 

 (http://tinyurl.com/2bp9eghttp://tinyurl.com/2bp9eghttp://tinyurl.com/2bp9eghttp://tinyurl.com/2bp9eg    ).   

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

15 15 15 15 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου        2008: 2008: 2008: 2008: Υποβολή προτάσεων για tutorials 

και επιδείξεις. 

28 28 28 28 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου        2008:2008:2008:2008:  Υποβολή τελικών κειµένων για τα 

πρακτικά του συνεδρίου  

 
Μετάθεση Ηµεροµηνίας ∆ιεξαγωγής Μετάθεση Ηµεροµηνίας ∆ιεξαγωγής Μετάθεση Ηµεροµηνίας ∆ιεξαγωγής Μετάθεση Ηµεροµηνίας ∆ιεξαγωγής 2222ης Πανελλήνι-ης Πανελλήνι-ης Πανελλήνι-ης Πανελλήνι-

ας ∆ιηµερίδας Καθηγητών Πληροφορικήας ∆ιηµερίδας Καθηγητών Πληροφορικήας ∆ιηµερίδας Καθηγητών Πληροφορικήας ∆ιηµερίδας Καθηγητών Πληροφορικήςςςς. 
 
Η οργανωτική επιτροπή της 2ης Πανελλήνιας ∆ιηµερίδας 

Καθηγητών Πληροφορικής Β’θµιας Εκπ/σης αποφάσισε 

την µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της διηµερί-

δας από 4-5 Απριλίου στις 11-12 Απριλίου 2008. Ο λόγος 

είναι ότι η αρχική ηµεροµηνία διεξαγωγής της ∆ιηµερίδας 

θα συµπέσει µε την υλοποίηση µεγάλου όγκου και διάρ-

κειας επιµορφωτικών προγραµµάτων, στα οποία θα ε-

µπλακούν πολλοί από τους εν δυνάµει συµµετέχοντες 

στην διηµερίδα. 

Επιπλέον το ΥΠΕΠΘ θα θέσει υπό την αιγίδα του την η-

µερίδα και ως εκ τούτου θα καλύψει τα έξοδα µετακίνη-

σης και διαµονής των: 

- Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, - ∆ιευθυντών 

∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένων των Γραφείων ∆/θµιας 

Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ19-20 

- Υπεύθυνων και Τεχνικών Υπεύθυνων ΚΕΠΛΗΝΕΤ 

- Σχολικών Συµβούλων Πληροφορικής 

- 2 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20 ανά διεύθυνση  

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

http://dide.dod.sch.gr/plinet/imerida08http://dide.dod.sch.gr/plinet/imerida08http://dide.dod.sch.gr/plinet/imerida08http://dide.dod.sch.gr/plinet/imerida08    

 
  

Ηµερίδα µε θέµα Ηµερίδα µε θέµα Ηµερίδα µε θέµα Ηµερίδα µε θέµα ««««Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 2008»2008»2008»2008»    

  

Με την ευκαιρία του 5ου Εορτασµού της Ηµέρας Ασφα-

λούς ∆ιαδικτύου  διοργανώνεται την Τρίτη, 12 Φεβρουα-

ρίου 2008 ηµερίδα, µε θέµα: «Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύ-

ου 2008» (αίθουσα Ζακλίν ντε Ροµιγί, Υπ.Ε.Π.Θ) από το 

Γραφείο της ∆ιαδικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ-

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε συνερ-

γασία µε τον Ελληνικό Κόµβο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 

«saferinternet.gr». Στην ηµερίδα θα απευθύνει χαιρετισµό ο 

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπί-

δης Στυλιανίδης. 

 Ο εορτασµός της Ηµέρας Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, που τελεί 

υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτρό-

που για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κυρίας 

Viviane Reding, στοχεύει στην τόνωση της πεποίθησης ότι 

µπορούµε όλοι µας να συνεισφέρουµε ενεργά ώστε να δηµι-

ουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί 

ένα ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο για τα παιδιά. 

 Η παροχή ασφαλέστερου ∆ιαδικτύου προς την εκπαιδευτι-

κή και µαθητική κοινότητα αποτελεί µία από τις βασικές 

προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ε-

θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για την προώθηση του 

στόχου αυτού το Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης 

(∆.Ε.Π.) του Υπ.Ε.Π.Θ. συντηρεί και ανανεώνει το δικτυακό 

τόπο http://www.ehttp://www.ehttp://www.ehttp://www.e----yliko.gyliko.gyliko.gyliko.grrrr για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθ-

µιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έχει αναπτύξει 

συνεργασία µε τον Εθνικό Κόµβο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 

«saferinternet.gr», ο οποίος υπάγεται στο Πανευρωπαϊκό 

∆ίκτυο Εθνικών Κόµβων Ασφαλούς ∆ιαδικτύου «Insafe». 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία θα µεταδίδεται 

απευθείας στο ∆ιαδίκτυο (webcasting) αξιοποιώντας τις 

υποδοµές του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου, οι παρευρι-

σκόµενοι θα ενηµερωθούν για τη σηµασία της ασφαλούς 

χρήσης του ∆ιαδικτύου και για τους τρόπους που µπορεί 

αυτή να επιτευχθεί. 

Στο τέλος της ηµερίδας θα ανακοινωθούν και θα βραβευ-

θούν οι εθνικοί νικητές των ηλικιακών κατηγοριών 5-10 ε-

τών, 11-14 ετών και 15-19 ετών του διαγωνισµού «ΕΣΥ κα-

θορίζεις τη ζωή σου στους εικονικούς κόσµους» καθώς και 

οι πανευρωπαϊκοί νικητές, παράλληλα µε την ανακοίνωση 

που θα γίνει από την Επίτροπο Viviane Reding στις Βρυξέλ-

λες και στους ιστοχώρους   

http://blog.eun.org/SID200http://blog.eun.org/SID200http://blog.eun.org/SID200http://blog.eun.org/SID2008888 και  

http://http://http://http://www.saferinternet.orgwww.saferinternet.orgwww.saferinternet.orgwww.saferinternet.org....            
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