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Ημενίδα ηεξ Γ.Π.Γ. με ζέμα
“Η ΓΠΓ θμκηά – Η ΓΠΓ μαδί με ηεκ Κμηκςκία»
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ΔΙΑΝΓΜΓΣΑΙ
ΔΩΡΓΑΝ

Απαγμνεύεηαη
ε
ακαδεµμζίεοζε, ε ακαπαναγςγή
μιηθή, µενηθή ή πενηιεπηηθή ή
θαηά πανάθναζε ή δηαζθεοή
απόδμζε ηςκ θεηµέκςκ µε
μπμημδήπμηε ηνόπμ, µεπακηθό,
ειεθηνμκηθό, θςημηοπηθό ή
άιιμ πςνίξ πνμεγμύµεκε γναπηή άδεηα ημο εθδόηε.

Ε Έκςζε Πιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ (ΓΠΓ)
δημνγακχκεη εμενίδα με ζέμα:
“Η ΓΠΓ θμκηά - Η ΓΠΓ μαδί με ηεκ Κμηκςκία".
Ε εμενίδα ζα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ Αίζμοζα Σειεηχκ ηεξ Φηιμπηχπμο Αδειθυηεημξ Ηονηχκ
Θεζζαιμκίθεξ (ηεθάκμο Σάηηε 5, (Γίζμδμξ απυ
Κηθμιάμο Ημοθμοθιή) Θεζζαιμκίθε) απυ ηηξ 10:00
πμ ςξ ηηξ 4:00 μμ
Ε εμενίδα ηεξ Γ.Π.Γ. θηιμδμλεί κα θαιιηενγήζεη ημ έδαθμξ γηα ηεκ δεμημονγία μηαξ ΗΟΖΚΓΠ
(ΗΟΖΚςκηθή οκεηαηνηζηηθή ΓΠηπείνεζε) Πιενμθμνηθχκ με ζηυπμ κα δχζεη δεμημονγηθέξ θαη θμηκμθειείξ δηελυδμοξ ζημοξ Έιιεκεξ Πιενμθμνηθμφξ
θαη κα ακαδείλεη ηεκ ηζπονή θαη θνίζημε ζφκδεζε ηεξ
Πιενμθμνηθήξ με ηεκ Ημηκςκία.

Σα απμζηειιόµεκα άνζνα θαη
θςημγναθίεξ παναµέκμοκ ζηε
δηάζεζε ημο πενημδηθμύ γηα
δεµμζίεοζε. Οη ζοκηάθηεξ ηςκ
θεηµέκςκ είκαη απμθιεηζηηθά
οπεύζοκμη γηα ηα γναθόµεκά
ημοξ. Οη απόρεηξ ημοξ, δεκ
απεπμύκ απαναίηεηα μύηε ηηξ
απόρεηξ ηεξ Έκςζεξ, μύηε θαη
ηςκ δεµημονγώκ
ημο
Γκεµενςηηθμύ ∆ειηίμο.
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Σα κέα ηεξ Γ.Π.Γ.

Σμπμζεηήζεηξ θμμμάηςκ ζηηξ ζέζεηξ ηεξ ΓΠΓ
Ε Έκςζε Πιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ
παηνεηίδεη ηε δήιςζε ημο Πνμέδνμο ηςκ Ακελάνηεηςκ Γιιήκςκ
θ. Πάκμο Ηαμμέκμο με ηεκ μπμία
οημζεηεί ηηξ πνμηάζεηξ μαξ γηα ηεκ
αλημπμίεζε ηεξ Πιενμθμνηθήξ θαη
ηςκ Πιενμθμνηθχκ θαζχξ θαη ημ
αίηεμά μαξ γηα εκηαία επημειεηενηαθή έθθναζε ημο θιάδμο Πιενμθμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηχκ.

Σμ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ δήιςζεξ
ημο θ. Ηαμμέκμο έπεη ςξ ελήξ:

εθπαίδεοζεξ, δειχκς υηη:
Πενηζζυηενα

Ιεηά απυ πνμζεθηηθή μειέηε ηςκ
πνμηάζεςκ ηεξ Έκςζεξ Πιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ (ΓΠΓ), ζπεηηθά με
ηεκ αλημπμίεζε ηςκ Σεπκμιμγηχκ
Πιενμθμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηχκ
γηα ηεκ ακαδημνγάκςζε ημο θνάημοξ, ηεκ παναγςγηθή ακάηαλε ηεξ
πχναξ θαζχξ θαη ηεκ εμβάζοκζε
θαη επέθηαζε ηεξ Πιενμθμνηθήξ
Παηδείαξ ζε υιεξ ηηξ βαζμίδεξ ηεξ

Η Έκςζε Πιενμθμνηθώκ οπεκζομίδεη ηηξ ζέζεηξ ηεξ

Γκ υρεη ηςκ
εθιμγχκ ηεξ
25εξ Ζακμοανίμο 2015, ε ΓΠΓ οπεκζομίδεη ηηξ ζέζεηξ ηεξ γηα ηεκ
Πιενμθμνηθή θαη ηεκ αλημπμίεζή ηεξ
πμο έπμοκ ήδε δηαηοπςζεί απυ ηηξ
πνμεγμφμεκεξ εθιμγέξ θαη παναμέκμοκ επίθαηνεξ θαζχξ δεκ έπεη γίκεη
ηίπμηε μοζηαζηηθυ γηα ηεκ αλημπμίε-

ζε ηςκ Κέςκ Σεπκμιμγηχκ ζηε δηάνθεηα ηεξ ζεηείαξ ηεξ απενπυμεκεξ
βμοιήξ.
Οη πνμηάζεηξ μαξ γηα μία Γζκηθή Φεθηαθή ηναηεγηθή, αιιά θαη γηα ηε
ζεζμμζέηεζε ακελάνηεημο ομβμφιμο ηεξ Πμιηηείαξ γηα ζέμαηα Πιενμθμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηχκ (υπςξ
ημο πνμηεηκυμεκμο ΓΘΓΠΓ), πμο ζα
απμηειεί εγγοεηή γηα ημκ μνζυ ζπε-

Ε Γπηζημιή ηεξ ΓΠΓ
δεμμζημπμηήζεθε εκ υρεη ηςκ
εθιμγχκ ηεξ 25εξ Ζακμοανίμο

δηαζμυ θαη απμηειεζμαηηθή οιμπμίεζε ένγςκ μείδμκμξ θαη ειάζζμκμξ
ζεμαζίαξ είκαη αθυμα πημ επίθαηνεξ
απυ πμηέ.
Πενηζζυηενα

οκηειεζηέξ βανύηεηαξ ελεηαδμμέκςκ μαζεμάηςκ ημο Γ.Π.Γ. Θεηηθέξ θαη Σεπκμιμγηθέξ
Γπηζηήμεξ
Ε Έκςζε Πιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ (ΓΠΓ) έζηεηιε επηζημιή πνμξ
ηεκ
πμιηηηθή
εγεζία
ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ με ζέμα: "οκηειεζηέξ
βανφηεηαξ ελεηαδμμέκςκ μαζεμάηςκ ημο Γ.Π.Γ. Θεηηθέξ θαη Σεπκμιμγηθέξ Γπηζηήμεξ". Ε επηζημιή ηεξ ΓΠΓ ακαθένεη:

ειίδα 3

Ε Γπηζημιή ηεξ ΓΠΓ ζηάιζεθε ζημ Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη

Πενηζζυηενα

Θνεζθεομάηςκ, εκχ θμηκμπμηήζεθε ζε υιμοξ ημοξ Βμοιεοηέξ, ηηξ
Πενηθενεηαθέξ Δηεοζφκζεηξ Γθπαίδεοζεξ & Δηεοζφκζεηξ
Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ζηεκ ΟΘΙΓ, ηεκ ΑΔΖΠ, ζηεκ ΓΓΥ
θαη ζηα Σμήμαηα Πιενμθμνηθήξ Πακεπηζηεμηαθμφ θαη Σεπκμιμγηθμφ
Σμμέα Α.Γ.Ζ.
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Σα κέα ηεξ Γ.Π.Γ.
Η απάκηεζε εκόξ Πιενμθμνηθμύ ηεξ εθπαίδεοζεξ ζηα ζπεηηθά με ηεκ “αλημιόγεζε”

Απάκηεζε ημο Φώηε Αιελάθμο
ζηα ζπεηηθά με ηεκ “αλημιόγεζε”
I. α) Άζθεζε δημηθεηηθμύ θαη μνγ α κ ς η η θ μ ύ
έ ν γ μ ο
πεηηθά με ηεκ θιήζε μμο κα ζομπιενχζς ηηξ θυνμεξ ηεξ πενίθεμεξ “αλημιυγεζεξ” ςξ Πιενμθμνηθυξ, Τπεφζοκμξ ημο ΗΓΠΘΕΚΓΣ
Ηανδίηζαξ, έπς -ζοκμπηηθά- κα
δειχζς υηη:
Ιηιάεη γηα “αλημιυγεζε” μηα Πμιη-

ηεία ε μπμία:




Έπεη δημνίζεη Γομκαζηέξ, Θεμιυγμοξ μέπνη θαη Ζπζομιυγμοξ γηα κα δηδάζθμοκ Πιενμθμνηθή ζηε Δεοηενμβάζμηα,
αγκμχκηαξ έηζη εκηειχξ ημ
ίδημ αοηυ ημ βαζηθυ πηοπίμ
εκυξ εθπαηδεοηηθμφ.

ιχζημα εκχ ηαοηυπνμκα δεκ οπάνπεη θακ ε δοκαηυηεηα κα ζενμακζμφκ επανθχξ μη αίζμοζεξ!


Δεηάεη απυ εθπαηδεοηηθμφξ κα
Γεμίδεη ηα ζπμιεία με πακάενγάδμκηαη αμηζζί (υπςξ άναγε μη
θνηβα “θμνεηά ενγαζηήνηα”
ίδημη μη Τπμονγμί;)
Πιενμθμνηθήξ θαη δεηάεη κα
θάκμομε μηθμκμμία ζηα ... ακα- Πενηζζυηενα

Ομόθςκε απόθαζε ηεξ Κμζμεηείαξ ηεξ ζπμιήξ Γπηζηήμεξ ηεξ Πιενμθμνίαξ θαη
Πιενμθμνηθήξ ημο Ιμκίμο Πακεπηζηεμίμο ζπεηηθά με ηεκ Πιενμθμνηθή ζημ Νέμ Λύθεημ
Ε Ημζμεηεία ηεξ πμ- Θέμα: Τπμβάζμηζε ημο μαζήμαημξ ηεξ Πιενμθμνηθήξ ζηε Β' βάζμηα εθπαίδεοζε
ιήξ

Γπηζηήμεξ

ηεξ

Πιενμθμνηθήξ, μο Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ κα Ακαθμίκςζε Ημζμεηείαξ ηεξ πμζεςνχκηαξ ηεκ Πιενμθμνηθή ςξ επακαθένεη ηεκ Πιενμθμνηθή ςξ ιήξ Γπηζηήμεξ ηεξ Πιενμθμνίαξ
επηζηήμε απαναίηεηε γηα ηεκ έκηαλε πακειιαδηθχξ ελεηαδυμεκμ μάζε- ημο Ζμκίμο Πακεπηζηεμίμο γηα ηεκ
ηςκ
κέςκ
ζηεκ
θαιπάδμοζα μα εγθνίκεη ηεκ έθδμζε ηεξ θαηςηέ- Πιενμθμνηθή ζημ Κέμ Θφθεημ
Πιενμθμνίαξ

θαη

«Φεθηαθή Γπμπή» θαη πνμθεημέκμο νς ακαθμίκςζεξ:
κα

οπμζηενίλεη ηε δηαθαηκυμεκε

Πενηζζυηενα

πνυζεζε ηεξ εγεζίαξ ημο ΤπμονγείΝα μεκ λεπάζς !!!

Ο πνμγναμμαηηζμόξ είκαη ε κέα "lingua franca" θαη μ
θόζμμξ μαξ πνεηάδεηαη πενηζζόηενεξ γοκαίθεξ πμο κα ηεκ
To Code it Like a Girl ήνζε ζηε ζθεκή ηεξ Θεζζαιμκίθεξ γηα κα αιιάλεη
ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ μη γοκαίθεξ
βιέπμοκ ημκ πνμγναμμαηηζμυ. θμπυξ μαξ είκαη μέζα απυ workshops
θαη events κα δεμημονγήζμομε έκα
πενηβάιιμκ έμπκεοζεξ θαη γκχζεξ,
ζημ μπμίμ γοκαίθεξ ακελανηήηςξ
ειηθίαξ θαη οπμβάζνμο ζα κηχζμοκ

ειίδα 4

Κα ηαθημπμηήζς ηεκ εηήζηα μηθμκμμηθή ζοκδνμμή
μμο ζηεκ ΓΠΓ

άκεηα κα πεηναμαηηζημφκ με ημκ
πνμγναμμαηηζμυ θαη κα ημκ θάκμοκ
θηήμα ημοξ, χζηε κα ημκ αλημπμηήζμοκ ζηε δςή θαη ζημ επάγγειμά ημοξ.
Πενηζζυηενα
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Σεπκμιμγηθά Νέα
Hardware
Νέα εθπαηδεοηηθή ζοζθεοή από ηεκ Intel

Ε Intel ακαθμίκςζε μηα κέα ζοζθεοή, απμθιεηζηηθά θαη μυκμ γηα
εθπαηδεοηηθμφξ ζθμπμφξ. Ε ζοζθεοή με ηεκ θςδηθή μκμμαζία
“Intel Education Content Access
Point” ακαθμηκχζεθε ζημ Bett
2015, ημ μπμίμ είκαη έκα παγθυζμημ
event θαη δημνγακχζεθε ζημ Θμκδίκμ.

Σμ
Intel
Education Content Access Point ζπεδηάζηεθε απμθιεηζηηθά γηα εθπαηδεοηηθμφξ, μαζεηέξ θαη IT administrators θαη ζακ βαζηθέξ ιεηημονγίεξ έπεη ηεκ απμζήθεοζε, δηαπείνηζε θαη

πνμβμιή ρεθηαθμφ οιηθμφ ζε ζπμιεία ή
άιιεξ εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηυηεηεξ,
πμο απαηημφκ ειάπηζηε ή παμειή ζοκδεζημυηεηα ζημ Δηαδίθηομ.

Η Samsung πανμοζίαζε κέα πνμσόκηα ήπμο ζηε CES 2015

Ε Samsung Electronics ακαθμίκςζε ηε κέα ζεηνά πνμσυκηςκ ήπμο

ζημ πιαίζημ ηεξ CES 2015, ζομπενηι α μ β α κ μ μ έ κ ς κ
η ς κ
WAM7500/6500, θαζχξ θαη αθυμα
πενηζζυηενςκ επηιμγχκ γηα θονηέξ
επμμπάνεξ.
Σα επεία WAM7500/6500 απμηειμφκ έκα κέμ concept ηεξ Samsung,
πμο πανέπεη μηα μιμθιενςμέκε αθμοζηηθή εμπεηνία, πςνίξ πενημνηζμμφξ υζμκ αθμνά ηε ζέζε ημο α-

θνμαηή ζε ζπέζε με ημ επείμ. ε ακηίζεζε με ηα ζομβαηηθά επεία, πμο ακαπανάγμοκ ήπμ πνμξ μία μυκμ θαηεφζοκζε, ηα
επεία WAM7500/6500 δημπεηεφμοκ
ημκ ήπμ ζε μιυθιενμ ημ δςμάηημ.
Πενηζζυηενα

H NVIDIA ακαθμίκςζε ημκ κέμ Tegra X1
Ο Tegra X1 οιμπμηήζεθε με ηεκ ανπηηεθημκηθή Kepler ζηα 20nm,
αιιά μπμνεί κα απμδχζεη δηπιάζηεξ επελενγαζηηθέξ δοκαηυηεηεξ θαη
Ε NVIDIA ακαθμίκςζε ζήμενα ημκ οπμιμγηζηηθέξ
ηζπφ απυ ημκ πνμθάημπυ ημο.

κέμ επελενγαζηή, Tegra X1, μ μπμίμξ απμηειεί ημκ κέαξ γεκηάξ απυγμκμ ημο πμιφ πεηοπεμέκμο Tegra.
Ο Tegra X1 οπυζπεηαη επελενγαζηηθή ηζπφ πάκς απυ 1 teraflops, πνμζθένμκηαξ ελαηνεηηθέξ επελενγαζηηθέξ δοκαηυηεηεξ, ηυζμ ζε απυδμζε
γναθηθχκ δεδμμέκςκ, υζμ θαη ζε

ειίδα 5

ε θ α ν μ μ γέξ. Όια ηα παναπάκς ζα πνμζθέΠενηζζυηενα
νμκηαη μέζα απυ έκακ μιμθιενςμέκμ
επελενγαζηή 256 πονήκςκ Maxwell
GPU, εκχ απυ πιεονάξ ηζπφμξ απμηειείηαη απυ 8 CPU πονήκεξ (4x
ARM Cortex A57 + 4x ARM Cortex
A53).
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Σεπκμιμγηθά Νέα
Software
ύμπναλε Moodle θαη ημο Office 365

Ε Microsoft ζε ζοκενγαζία με ηεκ
Moodle ακαθμίκςζακ μηα ζφμπναλε
ηςκ ιμγηζμηθχκ Moodle θαη Office 365. Ιε ηεκ κέα μιμθιήνςζε

ηςκ 2 ιμγηζμηθχκ πμο απεοζφκμκηαη ζηεκ εθπαηδεοηηθή
θμηκυηεηα, μη εθπαηδεοηηθμί
θαη μη μαζεηέξ ζα μπμνμφκ
κα απμιαμβάκμοκ κέεξ, ακαβαζμηζμέκεξ οπενεζίεξ, μη
μπμίεξ ζα δηαζοκδέμοκ ζηεκ μοζία ηα
2 δεμμθηιή ιμγηζμηθά.

Η δηαζύκδεζε ηςκ
2 δεμμθηιώκ
ιμγηζμηθό ζα
πναθένεη
ακαβαζμηζμέκεξ
οπενεζίεξ ζηεκ
εθπαηδεοηηθή
θμηκόηεηα

Vivaldi: Έκαξ browser γηα πναγμαηηθά «πνμπςνεμέκμοξ πνήζηεξ»
Ο πνχεκ δηεοζφκςκ ζφμβμοιμξ
ηεξ εηαηνείαξ πμο ακέπηολε ημκ
browser Opera, Σδμκ θμκ Σέηδκεν, ιάκζανε ηεκ Σνίηε έκακ κέμ
browser, μ μπμίμξ απεοζφκεηαη ζε

Σέηδκεν θαίκεηαη υηη ζοκεπίδεη κα μπνμζηά ημο, εκχ δεκ οπάνπεη
πνμηημά μκυμαηα θαιιηηεπκηθμφ θαη έθδμζή ημο γηα θμνεηέξ ζοζθεοέξ
δε μπεναηηθμφ παναθηήνα γηα ηα δε- πνμξ ημ πανυκ.
μημονγήμαηά ημο) είκαη ζπεδηαζμέκμξ Πενηζζυηενα
γηα ημοξ πνήζηεξ μη μπμίμη πνμζπα-

πμιφ «πνμπςνεμέκμοξ πνήζηεξ»,

ζμφκ κα πςνέζμοκ υια ηα tabs ημοξ

γκςζημφξ θαη με ημκ παναθηενηζμυ

ζε μηα μζυκε.
Ο browser βνίζθεηαη αθυμα ζε ζηάδημ «technical preview», μπυηε έπεη
αθυμα πμιιά πενηζχνηα ελέιηλεξ

«power users».
Όπςξ ακαθένεηαη ζε δεμμζίεομα
ημο Mashable, μ Vivaldi (μ θμκ

Windows 10: Μηα κέα γεκηά Windows
Tα Windows 10
ζα πνμζθένμκηαη
ςξ δςνεάκ
ακαβάζμηζε,
εκώ πανάιιεια
πανμοζηάζηεθακ g
roup computing θ
αη μιμγναθηθέξ
ζοζθεοέξ με ημ
κέμ ιεηημονγηθό

Ε Microsoft, ακαθμίκςζε θαη πανμοζίαζε ζηηξ
21 Ζακμοανίμο ηε κέα
γεκηά ηςκ Windows, εμπιμοηηζμέκε με μηα ζεηνά απυ εμπεηνίεξ μη μπμίεξ ζπεδηάζηεθακ με ζθμπυ κα θαιςζμνίζμοκ
μηα κέα επμπή ζηεκ μπμία ε πνήζε ηςκ οπμιμγηζηχκ γίκεηαη πημ πνμζςπηθή απυ πμηέ. Γπηπιέμκ,
πανμοζηάζηεθακ δύμ κέεξ ζοζθεοέξ πμο επεθηεί-

κμοκ ηεκ εμπεηνία ηςκ Windows,
απυ μεγάιεξ μζυκεξ έςξ θαη θαζυιμο μζυκεξ. Σα Windows 10 ζα
πανέπμκηαη ςξ οπενεζία, με ζθμπυ κα πνμζθένμοκ μηα πημ αζθαιή, θαηκμηόμα θαη ηαοηυπνμκα εθζογπνμκηζμέκε εμπεηνία θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα δςήξ ηεξ
ζοζθεοήξ.
Πενηζζυηενα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»
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Δηαδηθηοαθά κέα
Η Γαιιία θμνμιμγεί Youtube, Amazon θαη Netflix

Ε Γαιιία πνυθεηηαη κα απμθαζίζεη
θέημξ ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ ζα
θμνμιμγήζεη ημοξ αμενηθακηθμφξ
θμιμζζμφξ ημο δηαδηθηφμο, υπςξ
ηεκ Google, Amazon θαη Netflix
με ζθμπυ κα πνεμαημδμηήζεη ημκ
κεοναιγηθυ πιέμκ ημμέα ημο θηκεμαημγνάθμο θαη ηεξ ηειευναζεξ
ελαηηίαξ ηςκ αιιαγχκ ζημοξ θακυκεξ ηεξ αγμνάξ πμο έπεη θένεη ημ

video streaming.
Ε οπμονγυξ Πμιηηηζμμφ ηεξ Γαιιίαξ, θ. Fleur Pellerin οπμγνάμμηζε
ζε ζοκέκηεολή ηεξ ζηεκ επηπεηνεμαηηθή εθεμενίδα «Les Echos»,
πςξ ελεηάδμκηαη «δηαθμνεηηθμί
δνυμμη» ζε γαιιηθυ θαη εονςπαΧθυ
επίπεδμ, χζηε κα βεβαηςζεί πςξ

Πενηζζυηενα

μη ζογθεθνημέκμη ημμείξ ημο δηαδηθηφμο υκηςξ ζοκεηζθένμοκ ζηεκ
παναγςγή.

Facebook: 890 εθαημμμύνηα άκζνςπμη ημ πνεζημμπμημύκ θαζεμενηκά

Οη εκενγμί πνήζηεξ ημο Facebook
θάζε μήκα έθζαζακ ηα 1,39 δηζεθαημμμφνηα θαη απυ αοημφξ ηα 890
εθαημμμφνηα πνεζημμπμημφκ ημ με-

γαιφηενμ θμηκςκηθυ δίθηομ θαζεμενηκά. Οη μεκηαίμη πνήζηεξ πμο
πνεζημμπμημφκ ημ Facebook απυ
θηκεηά ηειέθςκα θαη άιιεξ θμνεηέξ ζοζθεοέξ, έθζαζε ηα 1,19
δηζεθαημμμφνηα.
Σα ζημηπεία αοηά έδςζε ζηε δεμμζηυηεηα ημ Facebook θαη αθμνμφκ ημ
ηέηανημ ηνίμεκμ ημο 2014. Ο ανηζμυξ ηςκ ζοκμιηθχκ μεκηαίςκ πνε-

ζηχκ εμθακίδεη αφλεζε 13% έκακηη
ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο ημο 2013,
ηςκ θαζεμενηκχκ πνεζηχκ αφλεζε
18%, εκχ εθείκςκ πμο θάκμοκ
πνήζε ηςκ θηκεηχκ ζοζθεοχκ, αολήζεθε ηαπφηενα, με νοζμυ 26%.
Πενηζζυηενα

Η Κίκα μπιμθάνεη 3 VPN

Ε θοβένκεζε ηεξ Ηίκαξ μπιυθανε
3 providers VPN, με επηηνέπμκηαξ
ζηεκ
μοζία
η η ξ
οπε-
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νεζίεξ ημοξ ζε πηιηάδεξ πνήζηεξ Πενηζζυηενα
ημοξ. Οη providers Astrill, Golden
Frog θαη StrongVPN ηέζεθακ ζε
πενημνηζμυ
απυ
θεκηνηθυ firewall ηεξ Ηίκαξ, δεμημονγχκηαξ ηενάζηηα πνμβιήμαηα ζε πηιηάδεξ θηκέδμοξ πμο πνεζημμπμημφκ vpn
γηα κα επηζθεθζμφκ ηζημζειίδεξ ημο
ελςηενηθμφ.

Σμ μπιμθάνηζμα
αοηό ηςκ vpn
μθείιεηαη ζε
ιμγμθνηζία θαζώξ
μη ζογθεθνημέκμη
providers VPN
ήηακ ζε ζοκενγαζία
με μεγάιεξ
εηαηνείεξ ημο
θιάδμο, όπςξ ημ
Facebook, ημ
Twitter θαη ηεκ
Google

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Δηαδηθηοαθά κέα
6 εθαημμμύνηα Έιιεκεξ πνήζηεξ ζημ YouTube
Σμ YouTube έπεη αιιάλεη ημκ ηνυπμ πμο βιέπμομε, δεμημονγμφμε
θαη αιιειεπηδνμφμε μέζς video,
δίκμκηαξ ηε δοκαηυηεηα ζε εθαημμμφνηα πνεζηχκ ακά ημκ θυζμμ κα
ελειίζζμοκ ημ πάζμξ ημοξ θαη κα
ημ μμηνάδμκηαη με μηα θμηκυηεηα
ηδηαίηενα δναζηήνηα πμο ζοκεπχξ
δηεονφκεηαη. Ηάζε ιεπηυ, πενηζζυηενεξ απυ 300 χνεξ video ακεβαίκμοκ ζημ YouTube, εκχ θάζε μήκα

ημ YouTube δέπεηαη πενηζζυηενμοξ απυ 1 δηζεθαημμμφνημ μμκαδηθ μ φ ξ
π ν ή ζ η ε ξ .
ηεκ Γιιάδα, πάκς απυ 6 εθαημμμφνηα πνήζηεξ θάκμοκ πνήζε ημο
YouTube με πενίπμο ημ 53% απυ
αοημφξ κα μμηνάδεηαη ζοζηεμαηηθά
ζοκδέζμμοξ ηεξ πημ δεμμθηιμφξ
πιαηθυνμαξ δηαζφκδεζεξ θαη ακηαιιαγήξ video.
Πενηζζυηενα

Σα social media δεκ αολάκμοκ ημ ζηνεξ, ιέκε ηώνα μη ενεοκεηέξ

Σα θμηκςκηθά δίθηοα
Η ένεοκα απμηειεί
ημκ θανπό μειέηεξ
πάκς ζε 1.800 Αμενηθακμύξ

(θαη ε ηεπκμιμγία
εκ

γέκεη)

έπμοκ πα-

ναθηενηζηεί πμιιάθηξ ηα ηειεοηαία ηςκ θμηκςκηθχκ δηθηφςκ είκαη πημ
πνυκηα ςξ ιυγμη δεμημονγίαξ ζηνεξ επηννεπείξ ζημ κα μαζαίκμοκ γηα
θαη άγπμοξ ζε μενίδα ηςκ πνεζηχκ, «αγπςηηθά» γεγμκυηα θαη εμπεηνίμη μπμίμη
α δ ο κ α η μ φ κ κ α εξ πμο βηχκμοκ μη θίιμη ημοξ, θάηη
ημ μπμίμ ζημ πιαίζημ ηεξ ένεοκαξ
«απμζοκδεζμφκ» ροπμιμγηθά απυ
(οπυ ημκ ηίηιμ «Social Media and
αοηά.
the Cost of Caring») παναθηενίΩζηυζμ, ζφμθςκα με κέα μειέηε,
δεηαη ςξ ημ «θυζημξ ημο κα εκδηαηεκ μπμία δεμμζημπμίεζε ημ Pew Reθένεζαη» (cost of caring).
search Center, θάηη ηέημημ δεκ θαίκεηαη κα ηζπφεη- ακ θαη μη πνήζηεξ Πενηζζυηενα

Botnet παναβηάδεη ηε δηαδηθαζία αίηεζεξ γηα βίδα ζε Πμιςκηθό πνμλεκείμ ζηε Λεοθμνςζία

Ο η
ε ν ε ο κ ε η έ ξ
ηεξ ESET ακαθάιορακ έκα ημήμα
θαθυβμοιμο θχδηθα, πμο μκμμάζηεθε Malware Agent.PYO, ημ
μπμίμ θαηά ηηξ ηειεοηαίεξ εβδμμάδεξ επηηίζεηαη ζε Πμιςκηθέξ δηπιςμαηηθέξ απμζημιέξ ζηε Θεοθμνςζία. Οη θοβενκμεγθιεμαηίεξ θα-

ηυνζςζακ κα δεμημονγήζμοκ
έκα botnet ημ μπμίμ ζομπιενχκεη
αοηυμαηα μενηθέξ απυ ηηξ αηηήζεηξ
γηα έθδμζε βίδα ζε πμιςκηθυ πνμλεκείμ ζηε Θεοθμνςζία. Ο downloader
ημο
MSIL/
Agent.PYOελαπιχζεθε ζε οπμιμγηζηέξ ζηε Θεοθμνςζία πνεζημμπμηχκηαξ ημ Nuclear Exploit Kit.

φμθςκα με ζηαηηζηηθά ζημηπεία
γηα ημ ζφμπιεγμα ακαθαηεφζοκζεξ,
πενηζζυηενμη απυ 200.000 οπμιμγηζηέξ ακαθαηεοζφκζεθακ ζημ exploit kit μέζα ζε πενίπμο έλη μένεξ.
Πενηζζυηενα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»
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Γπηθαηνόηεηα

ΓΓΔΓ: Ηιεθηνμκηθή ε οπμβμιή ηςκ ζομθςκεηηθώκ επηηεδεομαηηώκ

Ε Γεκηθή Γναμμαηεία Δεμμζίςκ Γζυδςκ με ακαθμίκςζή ηεξ γκςζημπμίεζε υηη ζα είκαη δοκαηή ε ειεθηνμκηθή οπμβμιή ηςκ ζομθςκεηηθχκ επηηεδεομαηηχκ.
Πημ ζογθεθνημέκα, ε ακαθμίκςζε
ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Δεμμζίςκ
Γζυδςκ ακαθένεη:
οκεπίδμκηαξ ηηξ πνμζπάζεηεξ γηα
ημκ εθζογπνμκηζμυ ηςκ οπενεζηχκ

πνμξ ημοξ θμνμιμγμφμεκμοξ, ε
Γεκηθή Γναμμαηέαξ Δεμμζίςκ
Γζυδςκ Ηαηενίκα αββαΐδμο
οπέγναρε απυθαζε, με ηεκ μπμία
ηα ζομθςκεηηθά μεηαλφ ηςκ επηηεδεομαηηχκ ζα οπμβάιιμκηαη
ειεθηνμκηθά μέζς TaxisNet
μέπνη ημ ηέιμξ ηςκ μεκχκ Απνηιίμο, Ζμοιίμο, Οθηςβνίμο θαη
Ζακμοανίμο γηα ημ αμέζςξ πνμεγμφμεκμ ηνίμεκμ. Ιε ηεκ απυθα-

ζε αοηή θαηαιαμβάκμκηαη υια ηα ζομθςκεηηθά πμο οπμγνάθμκηαη απυ
1/1/2015 θαη εθελήξ.

Ηηηήζεθεηεξ
ε ΑΓΠΙ,
δηθαζηηθό
«όπη» ζημ
μπιμθάνηζμα
torrent ηςκ
Ακαθμίκςζε
Γιιεκηθήξ
Μαζεμαηηθήξ
Γηαηνείαξ
γηα ηε ηςκ
Β΄ ακάζεζε
Μαζεμαηηθώκ ζημ Γομκάζημ

Απμννίθζεθε απυ ειιεκηθυ δηθαζηήνημ αίηεμα αζθαιηζηηθχκ μέ-

ηνςκ πμο είπε θαηαζέζεη ε εηαηνεία
ΑΓΠΖ (Γιιεκηθή Γηαηνεία Πνμζηαζίαξ ηεξ Πκεομαηηθήξ Ζδημθηεζίαξ)
θαη με ημ μπμίμ δεημφζε κα μπιμθάνμοκ μη πάνμπμη Ζκηενκεη ηεκ πνυζβαζε ζε ανπεία torrent.
Σμ δηθαζηήνημ -ζφμθςκα με ημ Ρηδμζπάζηε- έθνηκε υηη ημ αίηεμα ηεξ
ΑΓΠΖ παναβηάδεη ηεκ ανπή ηεξ ακαιμγηθυηεηαξ, είκαη δειαδή οπεν-

βμιηθυ μέηνμ. Γθηίμεζε υηη με ηα μέηνα πμο δεημφζε ε ΑΓΠΖ ζα θαηαζηέιιμκηακ «υπη μυκμ πανάκμμεξ αιιά
θαη κυμημεξ πνάλεηξ», δεδμμέκμο υηη ε
ηεπκμιμγία torrent επηηνέπεη ηεκ
ακηαιιαγή υπη μυκμ πεηναηηθχκ ηαηκηχκ θαη μμοζηθήξ αιιά θαη κυμημςκ
ανπείςκ.
Πενηζζυηενα

Νέεξ ειεθηνμκηθέξ οπενεζίεξ ημο ΟΑΓΔ γηα ακακέςζε δειηίςκ Ακενγίαξ θαη αηηήζεηξ γηα
πανμπέξ θαη βεβαηώζεηξ
Οη κέεξ ειεθηνμκηθέξ οπενεζίεξ
ημο ΟΑΓΔ πανμοζηάζηεθακ ζημ
πιαίζημ ηεξ ζοκεδνίαζεξ ηςκ μειχκ ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο
ημο Ονγακηζμμφ Απαζπυιεζεξ Γνγαηηθμφ Δοκαμηθμφ, ηεκ Σνίηε 13
Ζακμοανίμο 2015. Ιε βάζε ηα θαηκμηυμα «ενγαιεία» πμο δηαμυνθςζε θαη πανέπεη πιέμκ μ Ονγακη-
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ζμυξ, μη εγγεγναμμέκμη
με
επηδμημφμεκμη
άκενγμη θαη μη
δηθαημφπμη ηςκ
ιμηπχκ πανμπχκ, πιεκ ηεξ ηαθηηθήξ
επηδυηεζεξ ακενγίαξ, ημο επηδυμαημξ μαθνμπνμκίςξ ακένγςκ θαη ημο
βμεζήμαημξ ηςκ αοημηειχξ
θαη ακελανηήηςξ απαζπμιμομέκςκ,

μπμνμφκ κα ακακεχκμοκ ηα δειηία ακενγίαξ θαη κα οπμβάιιμοκ ηηξ
αηηήζεηξ ημοξ γηα υιεξ ηηξ ιμηπέξ
πανμπέξ πςνίξ κα πνμζένπμκηαη
ζηα ΗΠΑ2 ημο Ονγακηζμμφ, αιιά
με απιά «βήμαηα» μέζς ηεξ ηζημζειίδαξwww.oaed.gr.
Πενηζζυηενα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Γπηθαηνόηεηα
ΓΟΠΤΤ: Ηιεθηνμκηθή εκεμένςζε Φαθέιμο Αζθάιηζεξ Τγείαξ
Ο ΓΟΠΤΤ, ζφμθςκα με πνμεγμφμεκεξ ακαθμηκχζεηξ ημο, ζηα πιαίζηα ηεξ ακαβάζμηζεξ ηςκ οπενεζηχκ πμο πνμζθένεη πνμξ ημοξ
αζθαιηζμέκμοξ θαη ημοξ πανυπμοξ
ογείαξ απυ ζήμενα δηαζέηεη ηε δοκαηυηεηα κα εκεμενχκμκηαη ειεθηνμκηθά μη αζθαιηζμέκμη γηα υιεξ
ηηξ οπενεζίεξ πμο έπμοκ ιάβεη θαη
ζα ζοκεπίζμοκ κα ιαμβάκμοκ απυ
ηηξ Τπενεζίεξ ημο ΓΟΠΤΤ θαη
ημοξ ζομβεβιεμέκμοξ πανυπμοξ. Ε

πιενμθμνία έπεη ζογθεκηνςζεί
ηζημνηθά απυ ηα ζημηπεία πμο θαηαζέημοκ μη πάνμπμη θαη μη ίδημη μη
αζθαιηζμέκμη, πνμθεημέκμο κα απμδμζμφκ ακηίζημηπεξ πανμπέξ ζε
εθανμμγή ημο Γκηαίμο Ηακμκηζμμφ
Πανμπχκ Τγείαξ
(ΓΗΠΤ).

ημ site ημο ΓΟΠΤΤ:
www.eopyy.gov.gr

Πενηζζυηενα

Η εθανμμγή ημο κόμμο γηα ηα ακμηθηά δεδμμέκα

Δεμμζηεφζεθε ε εγθφθιημξ γηα ηεκ
εθανμμγή ημο κυμμο 4305/2014
μ μπμίμξ είκαη γκςζηυξ ςξ κυμμξ
γηα ηα ακμηθηά δεδμμέκα. Αοηυξ μ
κυμμξ θαημπονχκεη ηεκ ανπή ηεξ

ελ μνηζμμύ ακμηθηήξ δηάζεζεξ θαη
πεναηηένς πνήζεξ ηςκ εγγνάθςκ, πιενμθμνηώκ θαη δεδμμέκςκ ημο δεμόζημο ημμέα (open by
default).

Γπίζεξ, εκηζπφεη ηε δηαθάκεηα θαη ηε
δεμυζηα ιμγμδμζία θαζχξ πνμβιέπεη
ηεκ ακάνηεζε ζηε Δηαφγεηα ηςκ
ζημηπείςκ εθηέιεζεξ ηςκ πνμτπμιμγηζμχκ ηςκ δεμυζηςκ θμνέςκ θαη
απμιμγηζηηθχκ ζημηπείςκ δαπακχκ
με θενδμζθμπηθχκ θμνέςκ πμο επηπμνεγμφκηαη θαζ’ μημκδήπμηε ηνυπμ
απυ ημ θνάημξ.

H Γγθύθιημξ γηα ηα ακμηπηά
δεδμμέκα ημο Δεμόζημο
Σμμέα.

Πενηζζυηενα

πεμαηηζμόξ δηθμγναθίαξ από ηε Δηεύζοκζε Δίςλεξ Ηιεθηνμκηθμύ Γγθιήμαημξ, ζε
βάνμξ ηνηώκ μαζεηνηώκ, γηα ημ αδίθεμα ηεξ δηαηάναλεξ εηνήκεξ ηςκ πμιηηώκ
Απυ ηε Δηεφζοκζε Δίςλεξ Ειεθηνμκηθμφ Γγθιήμαημξ ηεξ Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ ζπεμαηίζζεθε δηθμγναθία ζε βάνμξ ηνηχκ (3) ακήιηθςκ μαζεηνηχκ, πμο θμηημφκ ζε
Γομκάζημ ηεξ Αζήκαξ, μη μπμίεξ
θαηεγμνμφκηαη γηα δηαηάναλε ηεξ
εηνήκεξ ηςκ πμιηηχκ.
Γηδηθυηενα, απμγεομαηηκέξ χνεξ

ηεξ 24.01.2015, ημ Ηέκηνμ Γπηπεηνήζεςκ CYBER ALERT ηεξ Δηεφζοκζεξ Δίςλεξ Ειεθηνμκηθμφ Γγθιήμαημξ εκεμενχζεθε μέζς μεκφμαημξ ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο γηα ηεκ φπανλε ζε ηζημζειίδα
θμηκςκηθήξ δηθηφςζεξ μμάδαξ
(group), ζηεκ μπμία είπε ακανηεζεί
απεηιεηηθυ πενηεπυμεκμ με άμεζμ

θαη πανυκηα θίκδοκμ δςήξ (έκμπιε
επίζεζε) θαηά ηςκ μαζεηχκ ημο εκ
ιυγς ζπμιείμο.
Πενηζζυηενα
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Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε
Έκα βηβιίμ γηα ηεκ Γπηζηήμε ηςκ Τπμιμγηζηώκ ηεξ Β” ΓΓΛ

Σμ θαιμθαίνη ημο 2014 μέιε ημο
οιιυγμο Γθπαηδεοηηθχκ Πιενμθμνηθήξ Υίμο μαδί με ζοκαδέιθμοξ
απυ ηε Θέζβμ θαη ημ πμιηθυ φμβμοιμ Β. Αηγαίμο ζοκενγαζηήθακ
γηα ηε ζογγναθή εκυξ εηζαγςγηθμφ
βηβιίμο ζηεκ «Γπηζηήμε ηςκ Τπμ-

ιμγηζηχκ»,
πμο
πήνε
μένμξ ζημκ
ηυηε δηαγςκηζμυ γηα ημ ακηίζημηπμ βηβιίμ Γεκηθήξ Παηδείαξ ηεξ Β” Θοθείμο.

απμηειέζεη μηα θαιή δελαμεκή
ηδεχκ , αιιά θαη πνήζημςκ πεγχκ
θαη ακαθμνχκ, πμο μπμνμφκ κα
αλημπμηεζμφκ ζηα πιαίζηα ημο
μαζήμαημξ.
Σμ βηβιίμ δηαηίζεηαη με
άδεηα Creative Commons BYNC-ND 3.0.

Ακ θαη ημ βηβιίμ δηαθένεη ανθεηά
απυ αοηυ πμο ηειηθά επηιέπζεθε,
μπυηε δεκ απμηειεί βμήζεμα με
ηεκ θιαζζηθή έκκμηα, ειπίδμομε κα

Πενηζζυηενα

Έκανλε πνμγναμμάηςκ Πηζημπμίεζεξ εθπαηδεοηηθώκ ζηηξ Βαζηθέξ Δεληόηεηεξ ΣΠΓ
(Α” επίπεδμ)
ε ζοκέπεηα ηεξ ζπεηηθήξ ακαθμίκςζεξ ηεξ 15/01/2015,
γίκεηαη γκςζηυ ζημοξ εκδηαθενυμεκμοξ εθπαηδεοηηθμφξ υηη απυ ζήμενα 29/01/2015, μπμνμφκ με πνήζε
ηςκ θςδηθχκ ημοξ κα βιέπμοκ ηα
δηαζέζημα πνμγνάμμαηα πηζημπμίεζεξ θαη κα οπμβάιμοκ αηηήζεηξ
ζομμεημπήξ ειεθηνμκηθά ζημ Πιε-

νμθμνηθυ φζηεμα ηεξ Πνάλεξ ζηε ακά πενημπή ηςκ Ηέκηνςκ Πηζημδηεφζοκζε:
πμίεζεξ.
Πενηζζυηενα

http://b-epipedo2.cti.gr/mis
Σα πνμγνάμμαηα πηζημπμίεζεξ ζα
ακαθμηκχκμκηαη ζηαδηαθά ζφμθςκα
με ηε δήηεζε εθ μένμοξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ αιιά θαη ηε δηαζεζημυηεηα

H Microsoft Hellas οπμζηενίδεη ημκ Δηαγςκηζμό γηα Πνςημπόνμοξ Eπαηδεοηηθμύξ ζε
ζοκενγαζία με ημ British Council
H Microsoft Γιιάξ, οπμζηενίδεη
ημκ Πακειιήκημ Δηαγςκηζμό
Πνςημπόνςκ Γθπαηδεοηηθώκ, μ
μπμίμξ δημνγακχκεηαη γηα πνχηε
πνμκηά απυ ημ British Council, ζημ
πιαίζημ ημο εθπαηδεοηηθμφ πνμγνάμμαημξ
ημο
μνγακηζμμφ, Life Skills. Ο δηαγςκηζμυξ
απεοζφκεηαη ζε εθπαηδεοηηθμφξ, με
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ζέμα ηεκ ακάπηολε δελημηήηςκ δςήξ Πενηζζυηενα
ηςκ μαζεηώκ ημοξ με ηε πνήζε κέςκ
ηεπκμιμγηώκ. Ε δνάζε αοηή εκηάζζεηαη ζημ πνυγναμμα ηεξ Microsoft
«οκενγάηεξ ζηε Ιάζεζε» πμο έπεη
ακαπηφλεη ε εηαηνία γηα ηεκ πνμχζεζε
ηεξ πνή ζ εξ ηεξ η επκμιμγ ίαξ ζηεκ πνςημβάζμηα θαη δεοηενμβάζ
μηα εθπαίδεοζε.

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε
Σμ 9μ Πακειιήκημ οκέδνημ Καζεγεηώκ Πιενμθμνηθήξ

Πακεπηζηήμημ Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ, ημ Σ.Γ.Ζ. Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ
θαη ηεκ Α..ΠΑΖ.Σ.Γ. (Πανάνηεμα.
Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ), ημ 9μ Πακειιήκημ οκέδνημ Ηαζεγεηχκ
Πιενμθμνηθήξ με ζέμα:

Ε Π.Γ.ΗΑ.Π. θαη ημ Πανάνηεμα
Π.Γ.ΗΑ.Π. Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ
δημνγακχκμοκ ζε ζοκενγαζία με ημ

ζεζμυ πιέμκ, ζα δηελαπζεί απυ 24 έςξ
26 Απνηιίμο 2015
ζηεκ πυιε
ηεξ Ηαζημνηάξ.
Πενηζζυηενα
Να μεκ λεπάζς !!!
9μ Πακειιήκημ οκέδνημ
Ηαζεγεηχκ Πιενμθμνηθήξ

«Η Πιενμθμνηθή ζηεκ Πνςημβάζμηα θαη Δεοηενμβάζμηα Γθπαίδεοζε – Καηκμηόμεξ Παηδαγςγηθέξ Πναθηηθέξ».

Σόπμξ:
Ηαζημνηά

Σμ οκέδνημ, πμο απμηειεί εηήζημ

Ημενμμεκία:
24-26 Απνηιίμο 2015

Δεμμζημπμηεμέκμ ημ ΦΓΚ με ημ Π.. γηα ημ μάζεμα «Πιενμθμνηθή» ηεξ Γ΄ ηάλεξ

Δεμμζηεφζεθε ημ ΦΓΗ 189/23-012015 με ημ μπμίμ θαζμνίδεηαη ημ
κέμ Πνυγναμμα πμοδχκ γηα ημ
μάζεμα «Πιενμθμνηθή» ηεξ Γ΄
ηάλεξ, Ομάδαξ Πνμζακαημιηζμμφ
ηςκ Θεηηθχκ πμοδχκ Γεκηθμφ
Θοθείμο.

Σμ ΦΓΗ, πμο οπμγνάθεθε απυ ημκ πνχεκ
πιέμκ Τπμονγυ Παηδείαξ, Ακδνέα Θμβένδμ, θαζμνίδεη ημοξ
ζηυπμοξ δηδαζθαιίαξ
γηα ημ ζογθεθνημέκμ
μάζεμα, οπμδεηθκφμκηαξ ηεκ ςνηαία ακαιμγία ηεξ δηδαζθυμεκεξ φιεξ.

Ο 7μξ Δηαγςκηζμόξ Γιιεκόθςκςκ Γθπαηδεοηηθώκ Ιζηόημπςκ 2015

Ε «Γιιεκηθή Έκςζε γηα ηεκ Αλημπμίεζε ηςκ ΣΠΓ ζηεκ Γθπαίδεοζε» (e-Δίθηομ-ΣΠΓ-Γ) θαη ε Πακειιήκηα Έκςζε Γθπαηδεοηηθχκ
γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ
«Ιηπάιεξ Δενημφδμξ» ζε ζοκεν-

ειίδα 12

γαζία με ημ Πακειιήκημ πμιηθυ
Δίθηομ (ΠΔ) πνμθενφζζμοκ
ημκ 7μ Δηαγςκηζμό Γιιεκόθςκςκ Γθπαηδεοηηθώκ Ιζηόημπςκ:
πμιηθχκ μμκάδςκ Πνςημβάζμηαξ
& Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ,
Τπμζηενηθηηθχκ δμμχκ ηεξ Γθπαίδεοζεξ, Δημηθεηηθχκ μμκάδςκ Δηεοζφκζεςκ Γθπαίδεοζεξ θαη Πενηθε-

Αηηήζεηξ ζομμεημπήξ:
1-28 Φεβνμοανίμο 2015.
νεηαθχκ Δηεοζφκζεςκ Γθπαίδεοζεξ θαζχξ Πνμζςπηθχκ αημμηθχκ
ή μμαδηθχκ Ζζηυημπςκ Γθπαηδεοηηθχκ.
Πενηζζυηενα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε
Παηδηά θαη ρεθηαθή θήμε

Σμ ρεθηαθυ ζμο απμηφπςμα είκαη
ημ ζεμάδη πμο αθήκεηξ θάζε θμνά
πμο πνεζημμπμηείξ ημ Δηαδίθηομ
θαη μπμνεί κα δηαμμνθχζεη ηε δηαδηθηοαθή ζμο θήμε. Σα ρεθηαθά
ζμο απμηοπχμαηα μπμνεί κα είκαη
ζεηηθά ή ανκεηηθά θαη δηαμμνθχκμοκ ημκ ηνυπμ πμο μη άιιμη ζε
ακηημεηςπίδμοκ ζημ πανυκ ή αθυμε
θαη ζημ μέιιμκ. Αοηυ μπμνεί κα
θομαίκεηαη απυ θςημγναθίεξ θαη

ζπυιηα ζηα μέζα θμηκςκηθήξ δηθηφςζεξ ςξ ηα δεδμμέκα πμο απμζεθ ε φ μ κ η α η ζ η μ κ ο π μι μ γ η ζ η ή
(cookies) μεηά ηεκ πενηήγεζή ζμο
ζημ δηαδίθηομ. Γηαηί πνεηάδεηαη
υμςξ κα κμηάδεζαη ςξ έθεβμξ γηα
ημ ρεθηαθυ ζμο απμηφπςμα;
Πενηζζυηενα

Με μνζμιμγηθή αιιαγή έδναξ πμιηθμύ ομβμύιμο Πιενμθμνηθήξ
Ε ΠΓΗΑΠ ελέδςζε ακαθμίκςζε
γηα ηεκ αιιαγή έδναξ ημο πμιηθμφ
ομβμφιμο Πιενμθμνηθήξ, μ μπμίμξ έπεηξ ζηεκ ανμμδηυηεηά
ημο ηηξ πενημπέξ μεηάζεζεξ Α΄
Θεζζαιμκίθεξ θαη Υαιθηδηθήξ θαη
ημοξ θαιιηθναηηθμφξ δήμμοξ Ηαιαμανηάξ, Θένμεξ θαη Θενμασθμφ. Ε
ακαθμίκςζε ακαθένεη:
Ιε ηεκ πνυζθαηα δεμμζηεοζείζα
απυθαζε 573 / 208092 /Γ3 (ΦΓΗ

3530 η. Β 30-12-2014) ημο Τθοπμονγμφ Παηδείαξ
θ. Αι. Δενμεκηδυπμοιμο οπάνπεη αιιαγή έδναξ
ημο πμιηθμφ ομβμφιμο Πιενμθμνηθήξ με πενηθένεηα ανμμδηυηεηαξ ηηξ πενημπέξ μεηάζεζεξ Α΄
Θεζζαιμκίθεξ (εθηυξ απυ ημκ θαιιηθναηηθυ δήμμ
Ποιαίαξ − Υμνηηάηε) θαη Υαιθηδηθήξ θαη ημοξ θαιιηθναηηθμφξ δήμμοξ Ηαιαμανηάξ, Θένμεξ θαη Θενμασθμφ απυ Ακαημιηθή Θεζζαιμκίθε ζε Πμιφγονμ
πςνίξ κα οπάνπεη θάπμημξ πνμθακήξ θαη μοζηχδεξ ιυγμξ.
Πενηζζυηενα

1μξ Πακειιήκημξ Δηαγςκηζμόξ Δεμημονγίαξ Παηπκηδημύ ζημ Scratch
Σμ
γναθείμ
πμιηθμφ ομβμφιμο Πιενμθμνηθήξ Δοηηθήξ Ηνήηεξ θαη ημ Πμιοηεπκείμ
Ηνήηεξ ζε ζοκενγαζία με ημ ΗΓ
ΠΘΕ.ΚΓ.Σ. Υακίςκ, πνμθενφζζμοκ
ημκ 1μ Πακειιήκημ Δηαγςκηζμό Παηπκηδημύ ζημ Scratch.
θμπυξ ημο δηαγςκηζμμφ ε ζομμεημ-

πή ηςκ μαζεηχκ ζε μηα ζοκενγαηηθή θαη δεμημονγηθή δηαδηθαζία γηα
ηεκ οιμπμίεζε εκυξ πνμγνάμμαημξ
ειεθηνμκηθμφ
παηπκηδημφ
ζημ πνμγναμμαηηζηηθυ πενηβάιιμκ
Scratch, αλημπμηχκηαξ ηεκ αιγμνηζμηθή
ζθέρε
θαη
ημκ πεηναμαηηζμυ με βαζηθέξ πνμγναμμαηηζηηθέξ δμμέξ.
Πενηζζυηενα

εμακηηθέξ Ημενμμεκίεξ
2 Φεβνμοανίμο 2015:
Ακάνηεζε μδεγηχκ ζομμεημπήξ ζημ
δηαγςκηζμυ θαη πνμδηαγναθχκ γηα
ηα μαζεηηθά ένγα ζημκ επίζεμμ
ηζηυημπμ ημο οκεδνίμο
www.foss4edu.gr
16 Φεβνμοανίμο – 30 Μανηίμο:
Τπμβμιή ηςκ ένγςκ ηςκ μαζεηχκ

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»
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Απόρεηξ
Ο ΓΠΓ, μη ΣΠΓ θαη μη Πιενμθμνηθμί: θέρεηξ με αθμνμή ηε ζοκέκηεολε ημο θ. ηαζάθε
ζημ sepe.gr
Γνάθεη μ
Κεθηάνημξ Ιμομμοηδήξ

Ιε μεγάιμ εκδηαθένμκ δηάβαζα
ζημ http://www.sepe.gr/gr/
articles-interviews/
item/1565416/o-giorgosstathakis-sto-sepegr/ ηε ζοκέκηεολε ημο θ. ηαζάθε, ημμεάνπε

Ακάπηολεξ ημο ΤΡΖΔΑ, υπμο ακαιφεη ηηξ ζέζεηξ ημο θυμμαηυξ ημο
ζπεηηθά με ηηξ ΣΠΓ θαη ηεκ ακαπηοληαθή πμνεία ηεξ πχναξ.
Γίκαη πναγμαηηθά εκδηαθένμοζεξ μη
απυρεηξ πμο εθθνάδεη, δεκ μπμνεί
υμςξ κα δεη πένα απυ ηε ζηεκά μηθμκμμηθή μπηηθή ιυγς θαη ηεξ ηδηυηεηάξ ημο ςξ μηθμκμμμιυγμο.
Οη ΣΠΓ δεκ είκαη απιχξ ακαπηοληαθυ ενγαιείμ γηα ηε πχνα. Γίκαη θάηη

πενηζζυηενμ. Απμηειμφκ ημ πεδίμ εθείκμ
ημ μπμίμ μπμνεί κα ζομβάιεη θαζμνηζηηθά ζημ κα πνμβιεζεί μ Γιιεκηθυξ Πμιηηηζμυξ θαη κα απμθηήζεη εθ κέμο ημ Γιιεκηθυ Πκεφμα ηεκ αίγιε πμο είπε ζε
παιηυηενα πνυκηα. Πεναηηένς,
ε δηαμυνθςζε δηθηφςκ πμο ζα ζοκδέζμοκ ημ Γιιεκηζμυ υπμο γεξ μπμνεί κα
ιεηημονγήζεη ςξ θαηαιφηεξ ζηεκ πνμχζεζε ηςκ Γιιεκηθχκ πνμσυκηςκ ζηηξ
δηεζκείξ αγμνέξ.
Πενηζζυηενα

Η δςή ζημ facebook (δεκ) ζέιεη θαιμπέναζε
Γίπαμε δηαβάζεη γηα ημ μαγαδί ζε
θάπμημ απυ ηα ζάηη πμο θαηαγνάθμοκ υιεξ ηηξ ηειεοηαίεξ πνμζζήθεξ ζημκ κοπηενηκυ πάνηε ηεξ Αζήκαξ. Εηακ πνάγμαηη πμιφ ςναίμ,
ακ θαη βνήθαμε ηζημπεμέκα ηα θμθηέηι. «Θα θάκμομε θάκα ηζεθ ηκ ή
ηζάμπα ηα ζθάμε;» είπε μ Θεοηένεξ, ακαθενυμεκμξ ζθςπηηθά ζημκ
θακυκα πμο ζέιεη ακ θάηη δεκ πμ-

ζηανηζηεί, κα μεκ έπεη ζομβεί ζηεκ
πναγμαηηθυηεηα. «Αζε θαιφηενα μεκ
ανπίζμοκ πάιη» ημο απάκηεζε ε Γιέκε. Σα Υνηζημφγεκκα είπε ακεβάζεη
μηα θςημγναθία απυ έκα πςνηυ ημο
Πανκαζζμφ θαη είπε αθμφζεη ηα ζπμιηακά ηεξ ζηα ζπυιηα. «Σξ ηξ, πάιη
εθδνμμή;» ηεξ είπε γνάρεη θάπμημξ.
«Αιί ζε μαξ» είπε πνμζζέζεη απυ
θάης μηα άιιε. «Ηαη ηη ζε κμηάδεη;»

ηεκ είπα νςηήζεη υηακ μμο ηα
έιεγε. «Θμγανηαζμυ ζα ημοξ δχζεηξ;».
Πενηζζυηενα

Ο Γ’ Παγθόζμημξ Πόιεμμξ ζα είκαη ρεθηαθόξ θαη ε NSA είκαη έημημε

Ακ
πηζηεφεηε
πςξ
ε
Γζκηθή
Τπενεζία
Αζθαιείαξ
ηςκ
Ε Π Α
(NSA) ζα έμεκε ζηηξ «απιέξ»,
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μαδηθέξ παναθμ- Η NSA, ςξ μέιμξ ηεξ ζομμαπίαξ «Πέκηε Μάηηα» ζα πνεηαζηεί
ιμοζήζεηξ πμιη- πενίπμο άιια 800 εθαη. εονώ πνμθεημέκμο κα αολήζεη ηεκ ηζπύ
ηχκ, είζηε γειαηςκ επηζεηηθώκ επηπεηνήζεςκ ημο δηθηύμο οπμιμγηζηώκ ηεξ
ζμέκμη: ζφμθςκα
με νεπμνηάδ πμο ήνζε ζηε δεμμζηυηεηα απυ ημ γενμακηθυ πενημδηθυ απμθιεηζηηθά ζημκ θοβενκμπχνμ.
Spiegel, ε NSA πνμιεηαίκεη ήδε ημ
Πενηζζυηενα
έδαθμξ γηα μηα ζεηνά απυ μειιμκηηθμφξ πμιέμμοξ πμο ζα δηελαπζμφκ

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Ε.Π.Ε.

Έκςζε Πιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ
5μξ Όνμθμξ

Ημδνηγθηχκμξ 33
10434 Αζήκα

Email:
info@epe.org.gr
newsletter@epe.org.gr

Επισκευθε΄΄ιτε μας στο
Web
www.epe.org.gr

Η Έλσζε Πιεξνθνξηθώλ Ειιάδνο ππά
ξρεη γηα λα δεκηνπξγεί ηηο
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο
Πιεξνθνξηθήο, αμηνπνηώληαο ηηο δπλάκεηο ησλ Πιεξνθνξηθώλ θαη
ηθαλνπνηώληαο ηηο εξγαζηαθέο θαη επηζηεκνληθέο ηνπο αλάγθεο
όπνπ θαη αλ εξγάδνληαη ή
δηακέλνπλ.
Είλαη ε θαηάιεμε ηεο αλαδήηεζεο όισ
λ ησλ Πιεξνθνξηθώλ γηα
έλα ηζρπξό θνξέα ηνπ θιάδνπ πνπ λα
αλαδεηθλύεη αμηόπηζηα ηνλ
θνηλσληθό ηνπο ξόιν θαη λα ηνπο εθπ
ξνζσπεί απζεληηθά ζε όια
ηα πεδία ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο.
Είλαη ε αθεηεξία κηαο κεγαιόπλνεο πξν
ζπάζεηαο πνπ επηδηώθεη
λα θηλεηνπνηήζεη όιεο ηηο δσληαλέο δπλ
άκεηο ηεο θνηλσλίαο θαη λα
πνξεπηεί, καδί κ΄ απηέο, πξνο έλαλ θαι
ύηεξν θόζκν γηα όινπο.
Σηαζκόο ζε απηή ηελ πνξεία θαη ζηξαηε
γηθόο ζηόρνο ηεο ΕΠΕ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Επηκειεηεξίνπ Πιε
ξνθνξηθήο.
Η δξάζε θαη νη παξεκβάζεηο ηεο είλα
η ν θαηαιύηεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθώλ θαη
πνιηηηθώλ ζπλζεθώλ.
Οη αμίεο πνπ θαιιηεξγεί ζα απνηειέζνπ
λ ηελ θιεξνλνκηά θαη ην
όξακα ηνπ ζεζκηθνύ απηνύ θνξέα. Γηα
λα κπνξέζνπλ όινη νη
πιεξνθνξηθνί λα βξνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπ
ο αμίδεη ζηνλ θόζκν πνπ
όινη καο νξακαηηδόκαζηε.

Όια ηα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνύ δηαλέκνληαη θάησ από ηελ άδεηα Creative Commons
"Αναφορά Δημιοσργού-Μη Εμπορική Χρήση-Ότι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)".
Σύκθσλα κε ηελ άδεηα απηή κπνξείηε λα αληηγξάςεηε θαη λα δηαλείκεηε ηα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνύ ππό ηηο αθόινπζεο
πξνϋπνζέζεηο:
- λα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηνλ αξζξνγξάθν ή ζηελ Έλσζε Πιεξνθνξηθώλ Ειιάδαο δηαθνξεηηθά.
- λα παξέρεηε έλαλ ζύλδεζκν πξνο ηνλ ηύπν ηεο άδεηαο δηαλνκήο
- λα αλαθέξεηε ηπρόλ αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αξρηθό άξζξν (π.ρ. ηκεκαηηθή δεκνζίεπζε, απόζπαζκα θιπ)
- δελ επηηξέπεηαη ε δηαλνκή αιιαγκέλσλ εθδόζεσλ ή ε εκπνξηθή ρξήζε ησλ άξζξσλ.
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