
 

Ενημερωτικό Δελτίο 
για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 33 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν. ΗΛΕΙΑΣ  -  Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΙΑ
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Infoδρόμιο 

 

Εκπαιδευτικά 
θέματα 
Τεχνικά  
θέματα 

 

Επιλεγμένες 
Διευθύνσεις 

 Στο 33o τεύχος του Ε.Δ. μπορείτε να ενημε-
ρωθείτε για τις εργασίες της Ημερίδας «Ανά-
πτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Πε-
ριβάλλον: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον» που 
πραγματοποιήθηκε στις 29/1/2010, για το 2o 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής, για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Το μέλλον της μάθησης» και το 
2ο Διαδικτυακό Διαγωνισμό ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 
«Μοιραστείτε & κερδίστε». 
Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010 
και τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. 
Και, τέλος, στη στήλη Όψεις & Απόψεις μια 
σύντομη καταγραφή των τελευταίων γεγονό-
των που θεωρούμε πως σχετίζονται με τη θε-
ματολογία του δελτίου. 

Για το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας 
Νίκος Αδαμόπουλος 

 

 

¸ 9 Φεβρουαρίου 2010 Εκδηλώσεις - Εορτασμός Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010 
 

º 10 Φεβρουαρίου 2010 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  
εργασιών 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 

½ 14 Φεβρουαρίου 2010 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  
εργασιών 

1o Πανελλήνιο Συνέδριο για το ΕΛ/ΛΑΚ  
στην Εκπαίδευση 

À 28 Φεβρουαρίου 2010 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  
εργασιών 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών 
Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

¸ 1 Μαρτίου 2010 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  
εργασιών 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Το μέλλον 
της μάθησης» 

Ü Για πιο αναλυτικό ημερολόγιο και περισσότερες πληροφορίες προτείνουμε να επισκέπτεσθε συχνά  
το δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας στη διεύθυνση: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet 

Περιεχόμενα 
Όψεις & απόψεις 

Νέα & ανακοινώσεις 
Ημερίδα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον: 
Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον» 

2oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός  
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών 
Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 
«Το μέλλον της μάθησης» 

2ος Διαδικτυακός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-
ΔΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010 
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 Όψεις & απόψεις   
► Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010. Στις 9 Φεβρουαρίου 
θα εορταστεί για έβδομη συνεχή χρο-
νιά η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
(Safer Internet Day). Η ημέρα αυτή α-
ποτελεί εφαλτήριο ευαισθητοποίησης 
μικρών και μεγάλων στα θέματα που 
αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή 
χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των 
διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της καθη-
μερινότητάς μας. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει σε πάνω 
από 60 χώρες στον κόσμο, και αναμένεται η συμμετοχή στους 
φετινούς εορτασμούς να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο! Για 
φέτος ο σκοπός είναι να αναδειχθεί η σημασία της διαφύλα-
ξης των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και για το 
λόγο αυτό το σύνθημα του εορτασμού είναι «Πριν δημοσιεύ-
σεις, σκέψου». Για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ελλη-
νικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, τις δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και πώς 
μπορείτε και εσείς να λάβετε μέρος στον εορτασμό δρώντας 
ως πρεσβευτής της Ημέρας μπορείτε να πληροφορηθείτε στη 
διεύθυνση http://www.saferinternet.gr. 

   

► Συνέδριο «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου για τα Παι-
διά». Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το Ίδρυμα 
Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η Αντιπρο-
σωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα διοργανώνουν συνέδριο με θέ-
μα: «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου για τα Παιδιά» την 
Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010 
και ώρα 11:30 – 18:30 στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημί-
ου 52, Αθήνα). Το συνέδριο είναι ανοιχτό για το κοινό. Θα 
παρουσιαστούν τα στατιστικά στοιχεία των καταγγελιών που 
έγιναν το 2009 προς τη Safeline, την Ελληνική ανοιχτή 
γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου και παρά-
νομης συμπεριφοράς, που δείχνουν αύξηση κατά 149% συ-
γκριτικά με τις αντίστοιχες καταγγελίες του 2008. Επίσης, θα 
παρουσιαστούν τα στατιστικά δεδομένα από την πρώτη 
4μηνη λειτουργία της Γραμμής Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ, και 
τα οποία καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη των Ελλή-
νων για πρόληψη σε σχέση με τους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν από τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Έγκριτοι επιστή-
μονες και εκπρόσωποι της Πολιτείας θα παραθέσουν ομιλίες 
στο συνέδριο. Το παρόν θα δώσει φυσικά και η ομάδα νέων 
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Για πληρο-
φορίες: http://www.saferinternet.gr. 

► Στις 22/1/2010 η Πανελλή-
νια Ένωση Καθηγητών Πλη-
ροφορικής (ΠΕΚαΠ) διοργά-
νωσε ημερίδα με τίτλο 
«ΠΕΚαΠ 2.0 10 > Από το έτος 
της δια βίου μάθησης (1996) στο 
έτος της δημιουργικότητας και 
της καινοτομίας (2009)», σε 
συνδυασμό με τις αρχαιρεσίες για το επόμενο Δ.Σ., στην αί-
θουσα Ζακλίν Ντε Ρομιγί του Υπουργείου Παιδείας. Στο 
πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνονταν οι εισηγήσεις: 
«Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο sch.gr και οι υπηρεσίες του» 
(Σπ. Μπόλης), «ΠΕΚαΠ 2.0 10 από το 1996 στο 2009…» (Α. 

Λούβρης), «Η απολογιστική διετής δράση της Ένωσης» (Στ. 
Κουνάδης), «22ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορι-
κής» (Π. Καραγεώργος), «Ευκαιρίες Εκπαίδευσης από την 
ORACLE» (Ε. Τσιπά), «2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκ-
παιδευτικής Ρομποτικής» (Γ. Κορρές), «Τεχνολογία στην Εκ-
παίδευση» (Α. Δαμιανάκης). Την ημερίδα παρακολούθησαν 
πάνω από 300 συνάδελφοι ΠΕ19-20. Την έναρξη της ημερί-
δας κήρυξε η Υπουργός κ. Διαμαντοπούλου κάνοντας εκτενή 
αναφορά στα μελλοντικά σχέδια του υπουργείου για το Ψη-
φιακό Σχολείο. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «η δική σας λοιπόν η 
αποστολή είναι οριζόντια, είναι πως μέσα από την προσπά-
θεια που θα κάνουμε, ο δικός σας κλάδος θα υποστηρίζει ώ-
στε, οριζόντια να περάσει το θέμα της Πληροφορικής, όχι να 
μαθαίνουμε στα παιδιά να χτυπούνε τα πλήκτρα στα 
computers». Μπορείτε να δείτε όλη την εκδήλωση μέσω της 
υπηρεσίας VoD του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
http://vod.sch.gr/video/view/746.html. 

► Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 159781/Γ2/23-12-09 του 
Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με το 4ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – 
Το ψηφιακό σχολείο» που θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 
9 Μαΐου 2010 στην πόλη των Σερρών, θα μπορούν  να συμ-
μετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν: 1) Οι Περιφερειακοί Διευ-
θυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19-20, 2) Οι Διευθυντές των 
Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 19-20, 3) Οι Σχολικοί Σύμ-
βουλοι Πληροφορικής, 4) Οι Υπεύθυνοι των  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ, 
5) Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ, 6) Δέκα (10) μέ-
λη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, τα οποία προτεί-
νονται από την Π.Ε.ΚΑ.Π, 7) Δύο (2) εκπαιδευτικοί, κλάδου 
ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας. Οι 
εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επι-
λεγούν με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισ-
σότεροι, η οποία θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.  
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να δι-
ευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στο Συνέδριο, αναδιαμορφώνοντας το Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας, ώστε να μην παρακωλύ-
εται η εκπαιδευτική διαδικασία και, στη συνέχεια, αναπλη-
ρώνοντας τις ώρες διδασκαλίας που έχουν χαθεί 
(22143/Γ2/21-2-2008 Υ.Α.). Η δαπάνη οδοιπορικών εξόδων 
και διαμονής καθώς και η εκτός έδρας αποζημίωση των συμ-
μετεχόντων (μέχρι 5 ημέρες κατά περίπτωση) θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0711 του φορέα 185 (για τους Περιφερειακούς Διευθυ-
ντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Επιστημονικής 
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τους Σχολικούς Συμ-
βούλους) και του φορέα 182 (για τους υπόλοιπους συμμετέ-
χοντες) των περιφερειακών υπηρεσιών. Η συμμετοχή των εκ-
παιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Νομού 
Σερρών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Οι Διευθύν-
σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας πρέπει να στεί-
λουν στο Υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των συμμετεχό-
ντων εκπαιδευτικών, το αργότερο μέχρι τις 20-03-2010, 
προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. 

► Ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για την 
Ψηφιακή Τάξη και την εγκατάστα-
ση του e-school στις 13-1-2010: Από 
το Υπουργείο Παιδείας εστάλη έγ-
γραφο (140347/Γ2/11-11-2009) σύμ-
φωνα με το οποίο πρέπει, με ευθύνη 
των Δ/ντων Δ.Ε., να εγκατασταθεί, 
στους «φορητούς υπολογιστές» των 
μαθητών της Α' τάξης των γυμνασί-
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ων, λογισμικό το οποίο έχει αποσταλεί στα Γυμνάσια από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
Επειδή θεωρούμε ότι η κατάσταση με την ανάθεση καθηκό-
ντων στους καθηγητές Πληροφορικής έχει υπερβεί κάθε όριο 
ορθής αξιοποίησης του διδακτικού προσωπικού από τη Διοί-
κηση και επειδή δεν μπορούμε, πλέον, να διαμαρτυρόμαστε 
για τον κάθε έναν ιδιώτη που θέλει να προωθήσει τα οικονο-
μικά του ή άλλα συμφέροντα, σε βάρος ενός κλάδου εκπαι-
δευτικών, που διορίστηκαν όπως όλοι οι άλλοι συνάδελφοι 
τους για να διδάξουν το αντικείμενο της επιστήμης τους στο 
σχολείο και όχι ως τεχνικοί υπεύθυνοι, δηλώνουμε ότι: 
Οι καθηγητές Πληροφορικής είναι πρώτα απ’ όλα εκπαιδευ-
τικοί και πρέπει, επιτέλους, να αφεθούν απερίσπαστοι στο να 
επιτελέσουν τον εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό τους ρόλο, κά-
νοντας μάθημα όλες τις ώρες που τους έχει ανατεθεί και όχι 
να απασχολούνται με καθήκοντα που τους αποπροσανατολί-
ζουν από το μάθημα και την τάξη. 
Σε σχέση την εγκύκλιο 43991/Λ/15-4-2009 του Υπ.Ε.Π.Θ. για 
υποχρεωτική εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού 
γραμματειακής υποστήριξης «e-school», επισημαίνουμε τα 
εξής: 'Οπως είναι γνωστό, έως σήμερα, τις σχετικές με τις Νέες 
Τεχνολογίες εργασίες στα σχολεία (μηχανογράφηση, e-mails, 
διάφορα πληροφοριακά συστήματα, κ.λπ.) την αναλαμβά-
νουν συνήθως, με ή χωρίς τη θέληση τους, οι καθηγητές Πλη-
ροφορικής, αν και δεν υπάρχει κάποια σχετική απόφαση για 
το ότι αυτό είναι υποχρέωσή τους. Όπως προκύπτει, επίσης, 
από την προκήρυξη του έργου «e-school», η διαχείρισή του 
δεν είναι μια απλή εργασία καταχώρησης στοιχείων σε μια 
βάση δεδομένων, αλλά απαιτεί καθημερινή και πολύωρη ερ-
γασία, αφού αναφέρεται στο σύνολο των διοικητικών εργα-
σιών και λειτουργιών του σχολείου, πράγμα που σημαίνει ότι 
δεν είναι δυνατόν ένας εκπαιδευτικός να απασχολείται με 
αυτό και παράλληλα να ασκεί με συνέπεια, πλήρως και ε-
παρκώς  τα διδακτικά  και  παιδαγωγικά  του  καθήκοντα.  
Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας: 
ü να διευκρινίσει ότι η εγκατάσταση του λογισμικού και 
κάθε άλλη εργασία σε σχέση με την «ψηφιακή τάξη» δεν 
είναι, σε καμία περίπτωση, ευθύνη των καθηγητών Πλη-
ροφορικής. 

ü να αναγκάσει τις εταιρίες που πούλησαν και κέρδισαν 
από την υπόθεση «φορητός υπολογιστής», να εγκαταστή-
σουν το λογισμικό σύμφωνα με την υποχρέωση που είχαν 
αναλάβει για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, διαφορετικά 
να μην τις αποζημιώσει. 

ü να θεσμοθετήσει μηχανογραφημένη γραμματειακή υπο-
στήριξη σε επίπεδο σχολείου, με την απασχόληση σε αυτό 
διοικητικού προσωπικού δηλ. τουλάχιστον ενός γραμμα-
τέα εκπαιδευμένου στη χρήση των Τ.Π.Ε. και ειδικά του 
«e-school» και των λοιπών δραστηριοτήτων που απαι-
τούν χρήση υπολογιστή (email, πληροφοριακά συστήμα-
τα κ.λπ.). 

Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 19 του Ν.1566/1986 ορίζεται 
σαφώς η αναγκαιότητα ύπαρξης τμήματος γραμματείας με 
την τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων σε σχολικές μονάδες 
με πλήθος μαθητών πάνω από 200. 

► Αυξήθηκε ο διατιθέμενος χώρος 
φιλοξενίας ιστοσελίδων του Πανελ-
λήνιου Σχολικού Δικτύου και σύμ-
φωνα με τη νέα πολιτική του φτάνει 
στα 1000 MB τόσο για τις σχολικές 
και διοικητικές μονάδες (από 400 MB που ήταν πριν) όσο και 
για τους εκπαιδευτικούς (από 300 MB). 

► Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοι-
νωνιών Θεσσαλονίκης έχει θέσει σε 
λειτουργία από 1-9-2009 τη νέα αστι-
κή «Πολιτιστική Γραμμή Νο 50». Η 
γραμμή αυτή εξυπηρετεί τους επισκέ-
πτες της, αλλά και τους μόνιμους κα-
τοίκους της που επιθυμούν να έχουν 
πρόσβαση με τακτική συγκοινωνία σε 
περιοχές με ιστορικά μνημεία και ση-
μεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδια-
φέροντος της Θεσσαλονίκης.  
Η πληροφόρηση των επιβατών για τις στάσεις, τα ιστορικά 
μνημεία και τα πολιτιστικά σημεία γίνεται μέσω εγκατεστη-
μένου οπτικοακουστικού συστήματος τηλεματικής. Επιπλέον, 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, υπάρχουν, ε-
ντός του λεωφορείου, συνοδοί καθώς και ενημερωτικά φυλ-
λάδια, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αφετηρία και 
τέρμα της πολιτιστικής γραμμής είναι ο Λευκός Πύργος 
(http://www.oasth.gr). 

► Μπλοκάρισμα πρόσβασης σε παράνομους ιστοχώρους 
σχεδιάζει η Αυστραλία με νομοθεσία που θα υποχρεώνει 
τους παρόχους Διαδικτύου να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε 
περιεχόμενο που αφορά παράνομες δραστηριότητες όπως η 
παιδική πορνογραφία, η χρήση ναρκωτικών κ.ά. Τα κριτή-
ρια για τη δημιουργία της μαύρης λίστας θα συντάσσονται 
από ανεξάρτητη αρχή βάσει των καταγγελιών του κοινού. 
Ωστόσο η Electronics Frontiers Australia, μια μη κυβερνητική 
οργάνωση για την ελευθερία στο Διαδίκτυο, ανησυχεί ότι τα 
κριτήρια της επιτροπής και η ίδια η μαύρη λίστα θα κρατού-
νται απόρρητα, αφήνοντας ανοιχτή την πιθανότητα να φιλ-
τράρονται ακόμα και οι νόμιμοι δικτυακοί τόποι. Εκτιμά ε-
πίσης ότι το μέτρο θα ήταν ανα-
ποτελεσματικό, αφού οι αποφασι-
σμένοι χρήστες μπορούν να δια-
κινούν το ακατάλληλο υλικό μέσω 
κρυπτογραφημένων δικτύων α-
νταλλαγής. 

► Μια μητέρα πέντε παιδιών καταδικάστηκε πρόσφατα 
από γερμανικό δικαστήριο ως υπεύθυνη για την παραβα-
τική συμπεριφορά των ανήλικων παιδιών της στο Internet. 
Η υπόθεση αφορά το διαμοιρασμό αρχείων μουσικής που 
προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιο-
κτησίας. Όπως αποδείχθηκε από την ακροαματική διαδικα-
σία, ένα τουλάχιστον από τα παιδιά της κατηγορουμένης κα-
τέβαζε παράνομα μουσική από το Διαδίκτυο. Η οικογένεια 
δέχθηκε μήνυση από τις εταιρείες μουσικής και η υπόθεση 
κατέληξε στα δικαστήρια, με αρνητική έκβαση για την ανί-
δεη μητέρα. Η ίδια προσπάθησε να αντικρούσει το κατηγο-
ρητήριο, λέγοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθεί 
διαρκώς και να γνωρίζει επακριβώς τι κάνουν τα παιδιά της 
στο Internet. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη δίκη αφορούσε 
την εξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Η γυναίκα είχε 
καταδικαστεί και πρωτοδίκως από άλλο δικαστήριο. Το πε-
ριστατικό έρχεται να αυξήσει τη σύγχυση σχετικά με το δια-
μοιρασμό αρχείων και τις ευθύνες φυσικών προσώπων.  
Σε γενικές γραμμές, οι νόμοι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αναφέρουν ότι οι γονείς ευθύνονται για τη συ-
μπεριφορά των παιδιών τους στο μέτρο που διαπράττονται 
πράξεις οι οποίες βλάπτουν τρίτους. Με το νομικό τοπίο σχε-
τικά με το file sharing να είναι ακόμα σχετικά ασαφές, η με-
τακύλιση ευθυνών από τους ανηλίκους στους κηδεμόνες τους 
αναμένεται να δώσει τροφή για νέες συζητήσεις σχετικά με 
την ανταλλαγή αρχείων στο Internet και τις συνέπειές της. 
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 Νέα & ανακοινώσεις 
Ημερίδα «Ανάπτυξη Εφαρμογών  

σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον:  
Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον» 

 ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία 
Επιστημόνων και Επαγ-

γελματιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών) πραγματοποί-
ησε την προγραμματισμένη 
ημερίδα την Παρασκευή 
29/1/2010 στο αμφιθέατρο 
του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων στην 
Αθήνα. Η προσέλευση των 
συναδέλφων ΠΕ19-20 ήταν 
εντυπωσιακή γεγονός που δεί-
χνει το μεγάλο ενδιαφέρον για στοχευμένες δράσεις. 
Κατά την έναρξη χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σ. Κάτσι-
κας (ΓΓ Επικοινωνιών Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων, μέλος ΕΠΥ), ο Ν. Ιωαννίδης (Πρόεδρος Ε-
ΠΥ), ο N. Σκίκος (εκπρόσωπος ΟΛΜΕ/ΚΕΜΕΤΕ & 
ΠΕΚΑΠ). Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εισηγήσεις 
που καταγράφονται παρακάτω ανά ενότητα: 
 «Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον: Εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς» (Δουκά-
κης Σ., Κοίλιας Χ., Αδαμόπουλος Ν., Στέργου Σ., Τσιω-
τάκης Π., Ψαλτίδου Α.) 
Υποστηρικτικά Εκπαιδευτικά Λογισμικά: 
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά για το μάθημα ΑΕΠΠ και η αξιο-
ποίησή τους στη διδασκαλία. Εμπειρική μελέτη σε εκπαιδευ-
τικούς (Στέργου Σ., Τσιωτάκης Π., Αδαμόπουλος Ν.) 
Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον “Αλγοριθμική” για την Υπο-
στήριξη της Διδασκαλίας της Αλγοριθμικής και του Προ-
γραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Πύρζα Θ., 
Γεωργόπουλος Ά., Κουμπούρη Θ., Φανίκος Α., Κόμης 
Β., Πολίτης Π., Τσέλιος Ν.) 
ΓλωσσοΜάθεια: Ένα Ελληνικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικού 
Προγραμματισμού (Νικολαΐδης Σ.) 
pseudoglossa.gr - Online διερμηνευτής για την Ψευδογλώσ-
σα του μαθήματος ΑΕΠΠ (Στέργου Σ.) 
Διδακτικό Πακέτο: 
«Το διδακτικό πακέτο του μαθήματος ΑΕΠΠ. Ασάφειες και 
επακόλουθα προβλήματα» (Τσιωτάκης Π., Στέργου Σ., 
Αδαμόπουλος Ν., Ψαλτίδου Α.) 
«Η εκ των υστέρων μελέτη του διδακτικού πακέτου: Παρα-
νοήσεις και επακόλουθα προβλήματα» (Ψαλτίδου Α., Δου-
κάκης Σ.) 
«Το διδακτικό πακέτο του μαθήματος ΑΕΠΠ. Έρευνα ικανο-
ποίησης στους εκπαιδευτικούς» (Κοίλιας Χ., Δουκάκης Σ.) 
Γενικές Εξετάσεις – θέματα: 
«Αξιολόγηση των θεμάτων του μαθήματος “Ανάπτυξη Ε-
φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” στις Γενικές 
Εξετάσεις των ετών 2002-2009» (Κανίδης Β.) 

Συμπεράσματα από τις επιδόσεις των μαθητών στις Πανελλα-
δικές εξετάσεις του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών 
(Οικονόμου Γ., Γκίνης Δ.) 
Μέλλον του μαθήματος ΑΕΠΠ: 
«ΑΕΠΠ: μάθημα αλγοριθμικής ή προγραμματισμού: Εμπει-
ρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς» (Αδαμόπουλος Ν., Τσιω-
τάκης Π., Ψαλτίδου Α.) 
«Να καταργήσουμε τη ΓΛΩΣΣΑ και να κρατήσουμε μόνο την 
ψευδογλώσσα» (Κοίλιας Χ.) 
«Προβληματισμοί σχετικά με το μάθημα “Ανάπτυξη Εφαρ-
μογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον”» (Λαδιάς Τ., 
Μπέλλου Ι.) 
«Η αλγοριθμική φιλοσοφία του μαθήματος της Ανάπτυξης 
Εφαρμογών» (Βραχνός Ε., Γροντάς Π., Ντζιός Κ., Πα-
παργύρης Γ.) 
«Το μάθημα της ΑΕΠΠ σε πέντε χρόνια από σήμερα» (Μαυ-
ρομάτης Α.) 
Περισσότερες πληροφορίες και υλικό από την ημερίδα 
στη διεύθυνση: 
URL: http://www.epy.gr/aepp/aepp.php 

2oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής 

 2ος Πανελλήνιος Διαγω-
νισμός Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής WRO οργανώνε-
ται από την αστική μη κερδο-
σκοπική εταιρεία WRO Hellas, 
συνδιοργανώνεται από το Δή-
μο Αθηναίων και υποστηρίζε-
ται από την εταιρεία Διερευ-
νητική Μάθηση ΑΕ, την 
Πανελλήνια Ένωση Καθηγη-
τών Πληροφορικής (ΠΕΚαΠ), 
την IEEE Greek section 
(student branch) και τον WRO (World Robotics 
Olympiad), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου, Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου και 
φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ και θα διεξαχθεί στην Αθήνα το 
Σάββατο 15 Μαΐου 2010.  
Στα πλαίσια του διαγωνισμού θα οργανωθεί ημερίδα 
Ρομποτικής ανοιχτή για το κοινό με θέμα: «Εκπαιδευ-
τική Ρομποτική: Εξελίξεις - Οφέλη από την ένταξή της 
στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση». 
Στον περιβάλλοντα χώρο του Διαγωνισμού θα υπάρ-
χουν περίπτερα σχολών ΑΕΙ & ΤΕΙ και οι επισκέπτες 
θα έχουν την δυνατότητα να δουν ρομποτάκια προ-
γραμματισμένα να παλεύουν, να ακολουθούν γραμ-
μές, να λύνουν γρίφους, ρομποτικά σκυλιά που αντι-
δρούν σε εξωτερικά ερεθίσματα, κ.λπ. 
Επίσης τα μικρά παιδιά θα συμμετάσχουν σε ένα πρό-
γραμμα κατασκευής μεσαιωνικών κάστρων με τουβλά-
κια Lego και το κάθε παιδάκι θα πάρει ένα συμβολικό 
δώρο και αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής. 

Η 

Ο 
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Στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη χώρα μας αναμέ-
νεται οι συμμετοχές  να ξεπεράσουν τις 100 ομάδες από 
σχολεία όλης της χώρας γεγονός που σημαίνει ότι κατ’ 
ελάχιστο θα συμμετέχουν έμμεσα και άμεσα 2000 άν-
θρωποι προερχόμενοι από το χώρο της εκπαίδευσης. 
Οι νικήτριες ομάδες θα συμμετέχουν στον Παγκόσμιο 
Διαγωνισμό Ρομποτικής WRO που τo 2010 θα φιλοξε-
νηθεί στη Μανίλα στις 5-7 Νοεμβρίου και αναμένεται 
οι συμμετοχές να ξεπεράσουν τις 50 χώρες από όλο το 
κόσμο (http://www.wroboto.org). 
Πέρυσι οργανώθηκε με επιτυχία ο 1ος Πανελλήνιος 
Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Τεχνό-
πολη στο Γκάζι. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 45 ομά-
δες. Οι νικήτριες ομάδες συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που έγινε στη Κορέα στις 6-
8 Νοεμβρίου 2009, όπου συναντήθηκαν με παιδιά από 
35 χώρες του κόσμου, αντάλλαξαν απόψεις και εμπει-
ρίες για τις νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευσή τους και 
την κουλτούρα τους μέσα σε ένα δημιουργικό και ευ-
χάριστο περιβάλλον. 

 
Ο παγκόσμιος οργανισμός WRO  που οργανώνει κάθε 
χρόνο την Ολυμπιάδα Ρομποτικής δημιουργήθηκε το 
2004 από το Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Κίνας, το Τεχνολογικό Πάρκο της Σιγκαπούρης, το 
Πολυτεχνείο Πόχανγκ της Κορέας, το Ινστιτούτο Τε-
χνολογίας της Ιαπωνίας, και άλλα περιφερειακά τε-
χνολογικά πανεπιστήμια. 
Ο διαγωνισμός ρομποτικής δίνει τη δυνατότητα, σε 
μαθητές από 8 – 20 ετών, να εμπλακούν σε μία διαδι-
κασία επίλυσης ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας 
όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες 
στην σημερινή εποχή. Μέσα από την διαδικασία του 
διαγωνισμού οι μαθητές που συμμετέχουν μαθαίνουν 
να σκέφτονται δημιουργικά, να δουλεύουν σε ομάδες, 
να συνεργάζονται, να χρησιμοποιούν εργαλεία και να 
χρησιμοποιούν γνώσεις που μαθαίνουν στο σχολείο 
προκειμένου να λύσουν τα προβλήματα που τίθενται 
από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
URLs: http://www.wrohellas.gr 
            http://forum.mindstormsnxt.gr 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφο-
ρικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Πανελλήνια Ένωση Κα-
θηγητών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΠ), το 
παράρτημα ΠΕΚΑΠ Κεντρι-
κής – Δυτικής Μακεδονίας και 
το ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Σερρών 
διοργανώνουν σε συνεργασία 
με το Τμήμα Στ’ Μελετών της 
Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υ-
πουργείου Παιδείας και το 
Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Πληροφορικής του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το 4ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης με θέμα: «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευ-
ση – Το νέο ψηφιακό σχολείο». 
Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2010 
στην πόλη των Σερρών. Βασικός στόχος του συνεδρίου 
είναι η συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων στην διδα-
σκαλία και εκμάθηση της Πληροφορικής καθώς και η 
επικοινωνία και η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των κα-
θηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Στελεχών της Εκπαίδευσης, καθηγητών Πληροφορικής 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιστημόνων και όλων 
όσων ενδιαφέρονται για τα θέματα της Πληροφορικής 
στην Εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυ-
ξη και αξιοποίηση της επιστημονικής και εκπαιδευτι-
κής κοινότητας. 
Ειδικότερα η θεματικοί άξονες είναι οι εξής: 
ü Η νέα ψηφιακή τάξη 
ü Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) – Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

ü Επιμόρφωση – Υποστήριξη καθηγητών Πληροφο-
ρικής 

ü Η διαθεματικότητα στη διδασκαλία της Πληροφο-
ρικής 

ü Διδακτική της Πληροφορικής 
ü Ανοικτό λογισμικό 
ü Ανάπτυξη, αξιοποίηση, αξιολόγηση καινοτόμων 
εφαρμογών ΤΠΕ 

ü Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής πυρήνας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας 

ü Εκπαιδευτική πολιτική για τη Διδασκαλία της Πλη-
ροφορικής στη Β΄θμια Εκπ/ση 

ü Διδάσκοντας αλγοριθμική και προγραμματισμό 
ü Ρομποτική 
ü Ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) 
ü Αξιολόγηση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση 
Υποβολή εργασιών μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010. Για 
περισσότερες πληροφορίες: 
URL: htpp://pdkap.sch.gr 

Η 
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7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ  
«Το μέλλον της μάθησης» 

 Επιστημονική Ένωση 
Εκπαιδευτικών Πρωτο-

βάθμιας για τη Διάδοση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας κι 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευ-
ση διοργανώνει στις 30 και 31-
10-2010 το 7ο κατά σειρά συ-
νέδριο στο συνεδριακό χώρο 
του Πολυχώρου «Απόλλων» 
της Νομαρχίας Πειραιά. 
Στόχοι του Συνεδρίου: 
ü Η παρουσίαση σύγχρονων 
προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. 

ü Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγ-
γίσεων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

ü Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μά-
χιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρ-
μογές ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους. 

ü Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός 
διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η διάθεση βήματος στους 
εκπαιδευτικούς για να παρουσιάσουν τις θεωρητι-
κές & πρακτικές προτάσεις τους αναφορικά με την 
ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλ-
λον, αναδεικνύοντας σημεία θετικής αλλά και αρ-
νητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργα-
λεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ. 

ü Η ανάδειξη εργασιών και προσπαθειών εκπαιδευτι-
κών, στο πεδίο των εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκ-
παίδευση, που δεν τις αναδεικνύει με προθυμία το 
παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ενδεικτική θεματολογία του Συνεδρίου 
ü Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy). 
ü Πληροφορική στην Εκπαίδευση: • Αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην προδημοτική εκπαίδευση, στη διδα-
σκαλία μαθημάτων στην πρωτοβάθμια & στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη διοικητική 
υποστήριξή τους. • Προτάσεις διδασκαλίας με χρή-
ση ΤΠΕ. • Πρωτότυπες παρουσιάσεις στο αντικεί-
μενο «ΤΠΕ στην εκπαίδευση». • Ερευνητικές προ-
σεγγίσεις (παρουσιάσεις εργασιών ερευνητών). • 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ. • Μελέτες και έρευνες, σχετικά με 
θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. • Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής 
και εφαρμογών υπολογιστών. 

ü Εκπαιδευτικό λογισμικό: • Εκπαιδευτικό λογισμι-
κό, υποστηρικτικό των νέων βιβλίων. • Εκπαιδευτι-
κό λογισμικό - Εφαρμογές εκπαιδευτικών. • Εκπαι-
δευτικό λογισμικό παραγωγής φοιτητών Π.Μ.Σ., 
σχετικών με τις ΤΠΕ. • Ελεύθερο Λογισμικό - Λογι-
σμικό Ανοικτού Κώδικα. • Εκπαιδευτικό λογισμικό 
για την Ειδική αγωγή. • Edutainment. 

ü Διαδίκτυο: • Εκπαιδευτικές Κοινωνίες στο Διαδί-
κτυο. • Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνερ-
γασία σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών. • Εκπαι-
δευτικό Διαδίκτυο (Εκπαιδευτικές πύλες, 
εκπαιδευτικοί τόποι σχολείων, εκπαιδευτικών, τρί-
των, πλατφόρμες δυναμικού περιεχομένου, ηλε-
κτρονικές κοινότητες μάθησης και εφαρμογές e-
Learning). • Σχολικές ιστοσελίδες: σχεδίαση δομής, 
περιεχομένου και εργαλείων. • Διαδικτυακά γνω-
στικά εργαλεία. • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δι-
κτυακών τόπων. • Θέματα ασφάλειας του Διαδι-
κτύου. Κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις της 
χρήσης του διαδικτύου από τους νέους. Διαδίκτυο 
και παιδί. • Web 2.0, Blogs, Wikis & Εκπαίδευση. • 
Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο. 

ü Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: • Χρήση του διαδι-
κτύου στην επιμόρφωση κι εκπαίδευση από από-
σταση. • Άτυπη εκπαίδευση & ΤΠΕ. 

ü Άλλα Θέματα: • Εκπαιδευτική πολιτική και ΤΠΕ. • 
Εικονικά εργαστήρια. • Εκπαιδευτική Ρομποτική. 

ü Φορείς, Εταιρίες Λογισμικού & Εκδοτικοί Οργα-
νισμοί, σχετικοί με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, μπορούν να πάρουν μέρος παρουσιά-
ζοντας τις εφαρμογές και άλλα προϊόντα τους σε 
υπερσύγχρονη και κατάλληλα εξοπλισμένη εκθεσι-
ακή αίθουσα, στο χώρο που θα διεξαχθεί το συνέ-
δριο, μετά από συνεννόηση με την Οργανωτική Ε-
πιτροπή - έναντι ανάληψης χορηγίας. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής κειμένων ολοκληρωμένων 
εργασιών: 1 Μαρτίου 2010. 
URL: http://synedrio7.com 

2ος Διαδικτυακός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 
«Μοιραστείτε & κερδίστε» 
ρόκειται για μια εκπαιδευτική διαγωνιστική δια-
δικασία δημιουργίας ψηφιακής συνθετικής εργα-

σίας, που θα υλοποιηθεί στο διαδίκτυο και στην τάξη, 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από την 15η Δεκεμ-
βρίου 2009 ως και την 30ή Οκτωβρίου 2010, οπότε θα 
ολοκληρωθεί με την απονομή των βραβείων την πρώτη 
μέρα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 
«Το μέλλον της μάθησης». 

 
Θα συμμετάσχουν μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυ-
κείου, με την εποπτεία-καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 
τους ή ομάδες μορφωτικών/πολιτιστικών συλλόγων, 
με την εποπτεία-καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους, 
δικτυακοί επισκέπτες σαν εθελοντές κριτές καθώς και 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σαν σχεδιαστές κι 
επόπτες της όλης διαδικασίας. 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια των νέων 
ψηφιακών συσκευών και μέσων, θα δημιουργήσουν 

Η 

Π
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γνώση, θα τη συγκεντρώσουν, θα την ταξινομήσουν, 
θα τη μετατρέψουν σε ψηφιακή, θα την αναδείξουν δι-
αμέσου του διαδικτύου, θα τη μοιραστούν  με άλλους! 
Βασικοί στόχοι του διαγωνισμού 
ü Η ψηφιακή δημιουργία, από τους μαθητές.  
ü Η ανάδειξη του διαδικτύου – πρακτική πρόταση 
για τη διδακτική ενσωμάτωσή του στη σχολική κα-
θημερινότητα.  

ü Η δημοσιοποίηση προτάσεων διδασκαλίας, η διά-
δοση κάθε εκπαιδευτικού νεωτερισμού μέσα από το 
διαδίκτυο.  

ü Η συνέγερση της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην 
έκταση που μπορεί να συμβεί αυτό, στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης εκπαιδευτικής διαγωνιστικής δι-
αδικασίας.  

ü Η εφαρμογή στην πράξη της διδασκαλίας στους 
μαθητές των εννοιών:  άμιλλα, ο ευγενικός συναγω-
νισμός, η χαρά της προσπάθειας, ο φωτισμός της 
καινοτομίας. 

ü Ο εμπλουτισμός του διαδικτύου με ελληνικό περιε-
χόμενο.  

ü Τεχνολογικοί/τεχνικές δεξιότητες: 
Η εξοικείωση των μαθητών στη  δημιουργική χρήση 
των ψηφιακών συσκευών (ψηφιακής φωτογραφικής 
μηχανής, βίντεο, σαρωτή, κ.λπ). 
Η εξοικείωση των μαθητών (και κατά περίπτωση 
των εκπαιδευτικών) στη  δημιουργική χρήση λογι-
σμικού και  δικτυακών λειτουργιών (π.χ. στοιχειώ-
δης επεξεργασία κειμένου, εικόνας, βίντεο, αρχείου 
ήχου, κατασκευής ιστοσελίδας, ftp, uploading). 

ü Μαθησιακοί στόχοι: Στις προτεινόμενες κατηγορίες 
συμμετοχής, διαφαίνεται άμεσα η σύνδεσή τους με 
την επίτευξη – κατάκτηση από τους μαθητές των 
γνώσεων που προτείνονται από τα αναλυτικά προ-
γράμματα των μαθημάτων π.χ. της μελέτης περι-
βάλλοντος, της ιστορίας, του πολιτισμού, (μουσική, 
τέχνες), των φυσικών επιστημών, της κοινωνικής 
και πολιτικής αγωγής, της γραπτής έκφρασης, της 
ευέλικτης ζώνης κ.ά. 

Κατηγορίες συμμετοχής 
Κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει, θα πρέπει να ανα-
πτύξει μια εργασία που θα εντάσσεται από άποψη πε-
ριεχομένου, σε μια από τις εξής θεματικές κατηγορίες: 
1. Πολιτισμός: Δημιουργήστε ιστοσελίδα, με θέμα από 
την τοπική μουσική & τέχνη. Μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν κείμενα, στίχοι τραγουδιών, ζωγραφιές, ει-
κόνες, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου, μουσικά α-
κούσματα, ενιαιοποιημένα σε μια παρουσίαση τοπικής 
πολιτιστικής δημιουργίας, παλαιότερης ή τωρινής. 
2. Ιστορία:  Δημιουργήστε  ιστοσελίδα, με θέμα από 
την τοπική ιστορία. 
3. Άνθρωπος: Δημιουργήστε  ιστοσελίδα, με θέμα ση-
μαντικό/ά πρόσωπα του τόπου μου, του παρελθόντος 
ή του παρόντος. Μπορεί να γίνει παρουσίαση σημα-
ντικού ή σημαντικών προσώπων του τόπου αυτού, που 

διακρίθηκαν ή διακρίνονται στην επιστήμη, στην τέ-
χνη ή στην προσφορά στο συνάνθρωπο. 
4. Κοινωνία: Δημιουργήστε ιστοσελίδα, με θέμα σχετι-
κό με κοινωνικές δραστηριότητες του τόπου σας. Π.χ. 
δωρεάν μαθήματα για τον ελεύθερο χρόνο, εθελοντικές 
αιμοδοσίες, και άλλες δραστηριότητες που απευθύνο-
νται και προσφέρουν στην κοινωνία.  
5. Αξιοθέατα: Δημιουργήστε  ιστοσελίδα, με θέμα τοπι-
κά αξιοθέατα. Μπορεί να γίνει παρουσίαση σημαντι-
κών τοπικών αξιοθέατων, αναδεικνύοντάς τα. Π.χ. τό-
πους φυσικής ομορφιάς, οικοδομήματα ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής, κ.ά. σχετικά. 
6. Περιβάλλον: Δημιουργήστε  ιστοσελίδα, με θέμα από 
περιβαλλοντικές, δραστηριότητες του τόπου σας - που 
αναδεικνύουν ή συμβάλλουν στην επίλυση  περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων. Μπορεί να γίνει παρουσίαση  
προς τους δικτυακούς επισκέπτες ο,τιδήποτε σημαντι-
κού γίνεται στον τόπο σας, στις προαναφερόμενες θε-
ματικές περιοχές. 
7. Οικοσύστημα (Η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου 
μου):  Δημιουργήστε  ιστοσελίδα, με θέμα από το φυτι-
κό και ζωικό πλούτο της περιοχής σας. Μπορεί να γίνει 
παρουσίαση στους δικτυακούς επισκέπτες που θα τους 
πληροφορεί για τις ιδιαιτερότητες της τοπικής πανίδας 
και χλωρίδας. 
8. Απασχόληση, παραγωγή: Δημιουργήστε ιστοσελίδα, 
με θέμα από την τοπική παραγωγή, βιοτεχνία, εμπόρι-
ο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κείμενα, στατιστικοί 
πίνακες και πληροφορίες, ζωγραφιές, εικόνες, φωτο-
γραφίες, βίντεο, και άλλο υλικό, ενιαιοποιημένα σε μια 
παρουσίαση – που ενημερώνει τους δικτυακούς επι-
σκέπτες με τα χαρακτηριστικά του τόπου τους στον το-
μέα της απασχόλησης και της παραγωγής. 
9. Αθλητισμός: Δημιουργήστε  ιστοσελίδα, με θέμα από 
αθλητικές δραστηριότητες του τόπου σας. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κείμενα, ζωγραφιές, εικόνες, φωτο-
γραφίες, βίντεο και άλλο υλικό, ενιαιοποιημένα  σε μια 
παρουσίαση – που θα παρουσιάζει στους δικτυακούς 
επισκέπτες οτιδήποτε σημαντικό γίνεται στον τόπο σας, 
σχετικό με την προαναφερόμενη θεματική περιοχή. 
10. Σχολική ζωή: Δημιουργήστε ιστοσελίδα, με θέμα 
από τη σχολική ζωή, π.χ. τα παιχνίδια της αυλής, η πι-
νακοθήκη του σχολείου (έκθεση έργων των μαθητών), 
θεατρικές παραστάσεις, κείμενα γραπτής έκφρασης, 
πειράματα - κατασκευές φυσικοχημείας που εκτελού-
νται εύκολα από τους μαθητές, κ.ά. Στην κατηγορία 
αυτή εντάσσεται και η ιστορία του σχολείου. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν κείμενα,  ζωγραφιές, εικόνες, φω-
τογραφίες, βίντεο, ήχος και άλλο υλικό, ενιαιοποιημέ-
να σε μια παρουσίαση – που θα αναδείξει την προσπά-
θεια των μαθητών που θα συμμετέχουν, στους 
δικτυακούς επισκέπτες. 
Διαδικασία συμμετοχής 
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέχρι 
και τις 31 Μαρτίου 2010. 
URL: http://diagonismos2010.com 
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Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010 
τις 9 Φεβρουαρίου 2010 
θα εορτασθεί για 7η συνε-

χή χρονιά η Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου σε περισσότερες 
από 60 χώρες. Το φετινό σύν-
θημα των εορτασμών: «Πριν 
δημοσιεύσεις, σκέψου!» (Think B4 U post!). 
Οι νέες τεχνολογίες μάς έχουν μετατρέψει όλους, και 
κυρίως τους νέους, σε δημιουργούς πληροφορίας, φω-
τογραφιών και βίντεο. Επιπλέον, μπορούμε να διαχει-
ριστούμε τη διαδικτυακή μας ταυτότητα με τέτοιο τρό-
πο ώστε να γίνουμε «διάσημοι». Ενώ μας δίνουν νέες 
ευκαιρίες για προσωπική έκφραση και δημιουργικότη-
τα, οι νέες τεχνολογίες μπορεί όμως να μας οδηγήσουν 
σε αμήχανες – έως και τραυματικές – καταστάσεις. Για 
παράδειγμα, οι φωτογραφίες, από τη στιγμή που θα 
αναρτηθούν στο Διαδίκτυο, παραμένουν εκεί και μπο-
ρεί να τις δει οποιοσδήποτε, ακόμη και ύστερα από 
χρόνια. Η δημοσίευση των φωτογραφιών από ένα ω-
ραίο πάρτι σήμερα μπορεί να έχει συνέπεια στον τρόπο 
που θα αντιμετωπίσει την αίτησή μας ένας εργοδότης 
στο μέλλον. Επομένως, πρέπει να δώσουμε στα παιδιά 
και τους νέους τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να διαχειρί-
ζονται τη διαδικτυακή τους ταυτότητα υπεύθυνα, να 
έχουν τον έλεγχο και παράλληλα να σέβονται τις επι-
λογές των άλλων ατόμων να δημοσιεύουν ή όχι συγκε-
κριμένες πληροφορίες ή φωτογραφίες στο Διαδίκτυο. 
Τα 27 κέντρα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών 
Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Insafe και οι 
συνεργαζόμενοι φορείς σε περίπου 40 χώρες ανά τον 
κόσμο θα φέρουν κοντά μικρούς και μεγάλους σε τοπι-
κά, εθνικά και online δρώμενα για να συζητήσουν τις 
απόψεις τους σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών 
στο Διαδίκτυο. Ειδικό βίντεο για την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου και την υποστήριξη των δρώμενων έχει 
δημιουργηθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. 
URL: http://www.saferinternet.org 
Από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου: 
Από το 2004 που ξεκίνησε ο εορτασμός της Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου έως και το 2009, η Ελλάδα επέ-
δειξε λαμπρό έργο στην ημέρα αυτή: πανευρωπαϊκές 
πρωτιές σε διαγωνισμούς σχολείων, συνέδρια και συ-
νεντεύξεις Τύπου με την υποστήριξη της Αντιπροσω-
πείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα, Υπουργείων και σπουδαί-
ων ομιλητών, και διοργάνωση πολυμορφικών 
εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα από σχολεία και εκ-
παιδευτικούς, κέντρα νεότητας, δήμους και νομαρχίες. 
Έτσι λοιπόν και φέτος σας προσκαλούμε να συμμετέχε-
τε στον εορτασμό της ημέρας αυτής ως πρεσβευτές της, 
διοργανώνοντας εκδηλώσεις, είτε μέσα στο σχολείο σας 
μαζί με τα παιδιά, είτε στο δήμο σας, είτε στην τοπική 
σας κοινωνία. Το σλόγκαν του φετινού εορτασμού εί-
ναι «Πριν δημοσιεύσεις, σκέψου», όμως δεν είναι περι-
οριστικό για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεών σας. Η 
ασφαλής χρήση του Διαδικτύου δεν επικεντρώνεται 
μόνο στην προστασία της ιδιωτικής μας ζωής ή των 

προσωπικών μας δεδομένων. Μπορείτε να αποφασίσε-
τε εσείς, εάν και σε ποιο θέμα θέλετε να βασίσετε τις 
δραστηριότητές σας. Σας προσκαλούμε λοιπόν να μας 
στείλετε τη φόρμα συμμετοχής. Με την παραλαβή της 
θα σας στείλουμε το ειδικό banner της Ημέρας Ασφα-
λούς Διαδικτύου για να το χρησιμοποιήσετε στις εκδη-
λώσεις σας (έντυπο ή online υλικό, παρουσιάσεις σας, 
κ.λπ.) και θα σας συμπεριλάβουμε στη λίστα των 
«Πρεσβευτών» μας. Με την λήξη της εκδήλωσής σας, 
θα αναρτήσουμε στον ιστοχώρο μας μια φωτογραφία 
της εκδήλωσής σας (εάν θέλετε), μαζί με σύντομη περι-
γραφή της και link σε ιστοχώρο που θα μας υποδείξετε. 
Επίσης, θα σας συμπεριλάβουμε στο ειδικό e-
newsletter που θα αποστείλουμε στους συνδρομητές 
μας και σε ειδικό δελτίο Τύπου που θα προωθηθεί 
στους δημοσιογράφους για τον απολογισμό πεπραγ-
μένων του εορτασμού. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λά-
βουν ειδικό πιστοποιητικό συμμετοχής τους στους εορ-
τασμούς, ως πρεσβευτές της ημέρας αυτής. 
URL: http://www.saferinternet.gr 
Πανευρωπαϊκοί διαγωνισμοί για την Ημέρα Ασφα-
λούς Διαδικτύου 
Κουίζ: Το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων 
Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνει κουίζ που απευθύ-
νεται σε παιδιά και νέους ηλικίας 9 έως 15 ετών. Θα 
υπάρχουν δύο διαφορετικά κουίζ ανάλογα με την ηλι-
κία του παιδιού (9-12 και 13-15) τα οποία θα είναι 
προσπελάσιμα μέσω Διαδικτύου από τις 9 Φεβρουαρί-
ου μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2010 στη διεύθυνση 
http://www.sid2010quiz.org. Οι πανευρωπαϊκοί νικη-
τές θα παραλάβουν το βραβείο τους σε ειδική τελετή 
που θα διοργανώσει το Insafe. 
Διαγωνισμός πόστερ: Για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 
9 ετών διεξάγεται πανευρωπαϊκός διαγωνισμός πόστερ. 
Τα παιδιά θα πρέπει να αποτυπώσουν το πώς βλέπουν 
τον εαυτό τους στο Διαδίκτυο δημιουργώντας ζωγρα-
φιές, κόμικ ή αφίσες τις οποίες θα πρέπει να στείλουν 
ψηφιοποιημένες στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δια-
δικτύου (http://www.saferinternet.gr) από τις 9 Φε-
βρουαρίου ως τις 9 Μαρτίου. Τους νικητές περιμένει 
φυσικά βραβείο καθώς και η ανάρτηση του έργου τους 
σε ψηφιακή γκαλερί. 
 

Σ 

Ü Για το Ενημερωτικό Δελτίο:  
ü Τα προηγούμενα τεύχη του Ε.Δ. υπάρχουν διαθέσι-
μα σε μορφή PDF και HTML στο URL: 
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet 

ü Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν το Ε.Δ. μέσω του 
προσωπικού τους e-mail μπορούν να μας στείλουν 
ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Προσθήκη στη λί-
στα διανομής του ΕΔ». Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
της λίστας διανομής δεν χρησιμοποιούνται για άλ-
λο σκοπό και δεν κοινοποιούνται. Ομοίως, υπάρχει 
δυνατότητα για διαγραφή από τη λίστα. 

ü Είναι ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις, απόψεις, α-
νακοινώσεις, ειδήσεις, άρθρα κ.λπ. που θα θέλατε 
να μας στείλετε ώστε να συμπεριληφθούν στο Ε.Δ. 


