
   

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας  

 
Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Νομού Κορίνθου 

                                         

 

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       
 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (ΤΕΙΑ) και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νομού Κορίνθου έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ημερίδα με θέμα: 

«Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νομού Κορίνθου για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπηρεσιών του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/2/2007, στο Ενιαίο 

Λύκειο Βέλου.    

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για 

τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αργολίδος, Αττικής 

(Διευθύνσεων Β/θμιας  Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής), Εύβοιας και Κορινθίας» που υλοποιείται 

από το ΤΕΙΑ. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη πραγματικού σεναρίου χρήσης 

των εξής υπηρεσίων : 

1) Δημιουργία ιστοσελίδας 

2) Τηλεδιάσκεψη 

3) Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη κατά 75% από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο 
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      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ       
 

15:15 - 15:45 Προσέλευση – Εγγραφή  

15:45- 16:00 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί  

16:00 - 16:30 «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ένα δίκτυο για την εκπαίδευση» 

16:30 - 17:30 «Αξιοποίηση των βασικών υπηρεσιών του σχολικού δικτύου - Σύνδεση στο δίκτυο, Δικτυακή 
πύλη, Διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτικών» 

17:30 - 17:45 Διάλειμμα  

17:45 - 18:00  «Αξιοποίηση της υπηρεσίας ελέγχου πρόσβασης (web filtering), οδηγίες, συμβουλές, 
ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο Διαδίκτυο - Προβολή 
καλών πρακτικών ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου από τους μαθητές» 

18:00 - 18:15  «Αξιοποίηση των υπηρεσιών ανακοινώσεων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων του σχολικού 
δικτύου» 

18:15 - 18:45 «Αξιοποίηση των υπηρεσιών επικοινωνίας του σχολικού δικτύου - Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, Χώροι συζήτησης, Instant Messaging, 
Τηλεδιάσκεψη, Νέα» 

18:45 - 19:15 «Αξιοποίηση της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων - Οδηγοί αυτόματης δημιουργίας 
ιστοσελίδων, Δυναμικές ιστοσελίδες php - δυναμικές ιστοσελίδες και βάση δεδομένων» 

19:15 - 19:30 Διάλειμμα  

19:30 - 19:45 «Αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του σχολικού δικτύου - Βίντεο κατ’ απαίτηση, 
Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων, Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση» 

19:45 – 20:30 Συζήτηση – Συμπεράσματα – Λήξη ημερίδας – Παράδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης 

 

 

 


