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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.
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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Ιεηά απυ πμιιμφξ μήκεξ απμοζίαξ, μ Νιενμθμνηθυξ επακεθδίδεηαη ζε μηα πενίμδμ γνήγμνςκ αιιαγχκ ζε ζέμαηα πμο άπημκηαη ηεξ
Νιενμθμνηθήξ αιιά θαη ελειίλεςκ ηυζμ ζηεκ εθπαίδεοζε υζμ θαη ζημ
ενγαζηαθυ θαη επαγγειμαηηθυ πενηβάιιμκ ηςκ απμθμίηςκ ζπμιχκ
Νιενμθμνηθήξ.
Οηεκ πνμζπάζεηα κα δηαπφζμομε ζηεκ θμηκςκία έκκμηεξ, ζθέρεηξ
θαη πνμβιεμαηηζμμφξ ηςκ Γιιήκςκ Νιενμθμνηθχκ, πηζηεφμομε υηη ε
επακέθδμζε ημο "Νιενμθμνηθμφ" ζα ζομβάιεη ζε αοηή ηε δηάποζε θαη
με ηε ζομβμιή υιςκ μαξ με ανζνμγνάθεζε, ζα θάκεη ημκ
“Νιενμθμνηθυ” ζεμείμ ακαθμνάξ ημο πχνμο μαξ.
Ηαιή ημο ανπή!
Δεμήηνεξ Ηονηαθυξ
Νιενμθμνηθυξ,MSc,MBA,MEd
Ννυεδνμξ Δ.Ο. Έκςζεξ Νιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ (Γ.Ν.Γ.)
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Σα κέα ηεξ Γ.Π.Γ.
Γπηζημιή ηεξ ΓΠΓ γηα ηεκ ηνμπμιμγία ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ ζημ πέδημ Νόμμο
“Ένεοκα, Σεπκμιμγηθή Ακάπηολε θαη Καηκμημμία θαη άιιεξ δηαηάλεηξ” ζηεκ μπμία θαηανγείηαη
ημ μάζεμα Γεκηθήξ Παηδείαξ ηεξ Πιενμθμνηθήξ ζηεκ Γ' ηάλε ημο Γεκηθμύ Λοθείμο
Ρπμονγείμ Ναηδείαξ ζημ ζπέδημ
κυμμο «Ένεοκα, Πεπκμιμγηθή Ακάζε πνυζθαημ δεμμζίεομα ημο ειε- πηολε θαη Ηαηκμημμία θαη άιιεξ
θηνμκηθμφ ηφπμο (
δηαηάλεηξ».
Αληυηημμη θφνημη Βμοιεοηέξ,

http://www.esos.gr/
arthra/35691/deite-ta-eggrafaton-tropologion-gia-neo-lykeio)
πιενμθμνεζήθαμε γηα ηεκ επηθείμεκε ηνμπμιμγία πμο θαηάζεζε ημ

Οηεκ ηνμπμιμγία αοηή γίκεηαη ε
απμθαηάζηαζε ημο μαζήμαημξ ηεξ
Πιενμθμνηθήξ ςξ ελεηαδόμεκμ
μάζεμα γηα ημ Γ.Ν.Γ. Θεηηθχκ θαη
Πεπκμιμγηθχκ Γπηζηεμχκ, ημ μπμίμ είπε αθαηνεζεί θαη ακηηθαηα-

ζηαζεί απυ ημ μάζεμα ηεξ εμείαξ με
ημκ Κ. 4186 (ΦΓΗ 193/17-9-2013). Ε
απμθαηάζηαζε υμςξ αοηή δεμημονγεί
πμιιά ενςηεμαηηθά θαζώξ γίκεηαη με
ηεκ πνμζζήθε εκόξ δηαδεοθηηθμύ ή μεηαλύ ημο μαζήμαημξ ηεξ Υεμείαξ θαη
ηεξ Πιενμθμνηθήξ.
Νενηζζυηενα

Ονγακμγνάμμαηα Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ

Γπηζημιή ηεξ ΓΝΓ πνμξ ημ Ρπμονγείμ Γζςηενηθχκ θαη ηηξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ θαη Νενηθένεηεξ ζπεηηθά με ηα Μνγακμγνάμμαηα Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ

Ε Γπηζημιή ηεξ ΓΝΓ ζηάιζεθε ζημ Ρπμονγείμ Γζςηενηθχκ, ζε υιεξ ηηξ
Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ & υιεξ ηηξ Νενηθένεηεξ ηεξ πχναξ, εκχ
θμηκμπμηήζεθε ζημ Γναθείμ ημο Ννςζοπμονγμφ, ζηα Γναθεία ηςκ
Ημμμάηςκ θαη υιμοξ ημοξ Βμοιεοηέξ

Νενηζζυηενα

Πιήνςζε μνηδόκηηςκ ζέζεςκ εοζύκεξ επηπέδμο Γεκηθήξ Δηεύζοκζεξ ηςκ Τπμονγείςκ

Γπηζημιή ηεξ ΓΝΓ πνμξ ημ Ρπμονγείμ Δημηθεηηθήξ Ιεηαννφζμηζεξ
θαη Ειεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ
με ζέμα ηεκ «Νιήνςζε μνηδυκηηςκ
ζέζεςκ εοζφκεξ επηπέδμο Γεκηθήξ
Δηεφζοκζεξ ηςκ Ρπμονγείςκ θαη’
εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο ΡΗ,

ειίδα 3

υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ηηξ δηαηά- πμο δεκ ήηακ ακαπυθεοθηε, θαζχξ
ημ πανειζυκ είκαη πιήνεξ πνάλεςκ
λεηξ ημο Κ. 4275/2014».
θαη παναιείρεςκ πμο μδήγεζακ
Πα ηειεοηαία πνυκηα ε πχνα μαξ ζηεκ πανμφζα θαηάζηαζε.
βνίζθεηαη ζε μηα ελαηνεηηθά θνίζημε Νενηζζυηενα
θμηκςκηθή, μηθμκμμηθή θαη εζκηθή
θαηάζηαζε, ζηεκ μπμία δηαθοβεφεηαη
ημ μέιιμκ ηεξ. Φηάζαμε έςξ εδχ
ςζηυζμ, αθμιμοζχκηαξ μηα πμνεία
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Σα κέα ηεξ Γ.Π.Γ.
Δειηίμ Σύπμο ηεξ Γ.Π.Γ. γηα ηεκ
«Γονςπασθή Γβδμμάδα Πνμγναμμαηηζμμύ»
Οηηξ 11-17 Μθηςβνίμο 2014 πναγμαημπμηείηαη γηα δεφηενε πνμκηά ε
Γονςπασθή Γβδμμάδα Ννμγναμμαηηζμμφ (http://codeweek.eu).
Ννυθεηηαη γηα μηα πνςημβμοιία
πμο οπμζηενίδεηαη απυ ηεκ Γονςπασθή Γπηηνμπή (http://
europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-1117_el.htm), απυ
θηκήμαηα πνμγναμμαηηζμμφ θαη εθπαίδεοζεξ θαζχξ θαη απυ ζεμακηη-

θέξ εηαηνείεξ ηεπκμιμγίαξ θαη πιενμθμνηθήξ, ακηίζημηπε ηεξ πνςημβμοιίαξ ηεξ Ώναξ ημο Ηχδηθα πμο
έπεη ανπίζεη απυ ηηξ Εκςμέκεξ Νμ- Νενηζζυηενα
ιηηείεξ (http://hourofcode.com/us/
el). Ε ηδέα είκαη κα πνμβιεζεί μ
πνμγναμμαηηζμυξ, κα απμμοζμπμηεζμφκ μη ζπεηηθέξ δεληυηεηεξ, θαη κα
δμζεί ε εοθαηνία ζε άημμα θάζε ειηCode Week
θίαξ, ζε θάζε πμιίηε ηεξ Γονχπεξ,
κα ένζμοκ ζε επαθή θαη κα δμθημάζμοκ ηηξ ηθακυηεηέξ ημοξ ζημκ πνμγναμμαηηζμυ.

Ακαθμηκώζεηξ ΓΓΥ: Μμκόιμγμη ζε ηειεμπηηθά πανάζονα

Ε Γπηζημιή ηεξ ΓΝΓ ζηάιζεθε ζηεκ Έκςζε Γιιήκςκ εμηθχκ, εκχ

Απάκηεζε ηεξ Έκςζεξ Νιενμθμνη- θμηκμπμηήζεθε ζηεκ Γιιεκηθή Ιαζεμαηηθή Γηαηνεία (ΓΙΓ), ζηεκ Έκςζε
θχκ Γιιάδαξ (ΓΝΓ) ζε πνυζθαηεξ Γιιήκςκ Φοζηθχκ (ΓΓΦ), ζηεκ Νακειιήκηα Έκςζε Βημεπηζηεμυκςκ (ΝΓΒ),
ακαθμηκχζεηξ ηεξ Έκςζεξ Γιιήκςκ ζηεκ ΜΘΙΓ, ζηα Πμήμαηα Νιενμθμνηθήξ Νακεπηζηεμηαθμφ θαη
εμηθχκ θαη ηεκ εμμμκή ηεξ ηειεο- Πεπκμιμγηθμφ Πμμέα Α.Γ.Ζ. θαη ζηα Ιέζα Γκεμένςζεξ
ηαίαξ κα με δεμμζημπμηεί ηηξ πνμηάζεηξ ηεξ γηα ημ Κέμ Θφθεημ θαη ηεκ
εκχζεηξ.
εθπαίδεοζε πανά ηεκ πνυζθιεζε ζε
δηάιμγμ πμο έπεη απεοζφκεη ζηεκ Νενηζζυηενα
ΓΝΓ θαη ζε άιιεξ επηζηεμμκηθέξ

Πνόζθιεζε ζε δηάιμγμ ηςκ Γκώζεςκ Βημεπηζηεμόκςκ, Μαζεμαηηθώκ, Πιενμθμνηθώκ,
Φοζηθώκ θαη Υεμηθώκ γηα ηεκ θαηάζεζε θμηκώκ πνμηάζεςκ
Ε Έκςζε Νιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ
απεφζοκε πνυζθιεζε ζε δηάιμγμ
πνμξ ηηξ Γκχζεηξ ηςκ Βημεπηζηεμυκςκ, Ιαζεμαηηθχκ, Νιενμθμνηθχκ,
Φοζηθχκ θαη εμηθχκ γηα ηεκ θαηάζεζε θμηκχκ πνμηάζεςκ.

Να μεκ λεπάζς !!!
Κα ηαθημπμηήζς ηεκ εηήζηα μηθμκμμηθή ζοκδνμμή
μμο ζηεκ ΓΝΓ

Νενηζζυηενα
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Σεπκμιμγηθά Νέα
Hardware
Acer: ε δηάζεζε ημ κέμ Aspire Switch 12

Ε Acer ακαθμίκςζε μηα κέα αθυμα
πνμζζήθε ζηε ζεηνά notebook Aspire Switch 2-in-1, ημ Aspire
Switch 12. Πμ ζογθεθνημέκμ μμκηέιμ πανέπεηαη με Full HD μζυκε
ηςκ 12,5 ηκηζχκ, εκχ είκαη εθμδηαζμέκμ θαη με ημκ κέμ επελενγαζηή
ηεξ Intel, Core M.

Πμ Aspire Switch 12 εθηυξ απυ
ηηξ εθπιεθηηθέξ επηδυζεηξ γναθηθχκ θαη κέεξ ηεπκμιμγίεξ γηα αζυνοβε ιεηημονγία, δηαζέηεη πμιφ
μεγάιε αοημκμμία, πμο αγγίδεη ηηξ
8 ζοκεπυμεκεξ χνεξ επελενγαζίαξ.

Γπηπιέμκ ημ Aspire Switch 12 δηαζέηεη
2 θεναίεξ, γηα βέιηηζηε απυδμζε wifi,
ζφνεξ USB 3.0 & USB 2.0 θαη οπμδμπή
micro HDMI

ύζηεμα με ηνεηξ θμνοθαίεξ θάνηεξ γναθηθώκ GeForce GTX 980
θαη οδνόρολε από ηεκ Gigabyte

Πμ Gigabyte GeForce GTX 980
WaterForce Tri-SLI είκαη έκα
ζεη-υκεηνμ γηα θάζε gamer πμο

απμηειείηαη απυ ηνεηξ θάνηεξ γναθηθχκ με ημ chip GeForce GTX
980 ηεξ Nvidia θαη έκαζύζηεμα
οδνόρολεξ.
Ννυθεηηαη γηα έκα SLI setup με
ην εηξ ο πενπνμ κ η ζμέ κ εξ ζ ηα
1228MHz θαη 1329MHz Boost,
θάνηεξ γναθηθχκ GeForce GTX
980, με ηεκ μκήμε κα ηνέπεη
ζηα 7GHz effective.

Πμ custom ζφζηεμα οδνυρολεξ ηεξ Gigabyte μκμμάδεηαη WaterForce, με
120mm radiators, εκχ ζημκ θάζε πονήκα ηεξ θάνηαξ γναθηθχκ, βνίζθεηαη ημπμζεηεμέκε ε ακηιία επάκς ζημ block,
εκχ ηνηγφνς οπάνπεη έκα baseplate γηα
ηεκ ρφλε ηςκ μκεμχκ θαη ηςκ VRM.
Νενηζζυηενα

Η Sandisk ακαθμίκςζε κέα SD θάνηα ζηα 512GB

Ε Dell ακαθμίκςζε ηε δηάζεζε 2
κέςκ Windows-based tablets ζημ
ζοκέδνημ Dell World Conference.

ειαθνφ θαη
αζυνοβμ.

Πμ tablet Dell Venue 11 Pro
7000 είκαη 10,8 ηκηζχκ θαη έπεη επελενγαζηή Intel Core M θαη είκαη
ζπεδηαζμέκμ γηα επαγγειμαηηθέξ
εθανμμγέξ. Γίκαη ελαηνεηηθά ιεπηυ,

Νενηζζυηενα
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Πμ tablet Dell Venue 11 Pro 7000 δηαηίζεηαη ζηα 699,99
δμιιάνηα εκχ ημ Dell Venue 8 Pro 3000 ζηα 199,99 δμιιάνηα.
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Σεπκμιμγηθά Νέα
Software
Βειηηώζεηξ ημο Dropbox γηα ημ iOS

 Γίκεηαη εοθμιυηενε ε εκενγμπμίεζε-απεκενγμπμίεζε
ημο
 Πμ welcome tutorial ημο Drop- passcode lock
box, ημ μπμίμ πιέμκ ζα ακαγκςνίδεη
Πμ Dropbox ζηεκ πνμζπάζεηά ημο πενηεπυμεκμ δεδμμέκςκ, με ζθμπυ  Έγηκε πνμζζήθε εκυξ κέμο
πιήθηνμο με ημκ ηίηιμ “More Acγηα ακαβάζμηζε ηςκ οπενεζηχκ ημο, ημ εοθμιυηενμ sign-in
πνμπχνεζε ζε βειηηχζεηξ ηεξ εθαν-  Πα thumbnails ηςκ θςημγνα- tions” (πενηζζυηενεξ εκένγεηεξ).
μμγήξ γηα ημ iOS.
θηχκ είκαη πημ πενηγναθηθά, ακαθμη- Νενηζζυηενα
κχκημκηαξ ζηεκ μοζία ημκ ηίηιμ ηεξ
θςημγναθίαξ
Γηδηθυηενα, μη αιιαγέξ αθμνμφκ:

Γθανμμγή γηα θαηαγγειία οπμζέζεςκ δηαθζμνάξ από ηε Δηεζκή Δηαθάκεηα Γιιάδμξ
Πε δοκαηυηεηα ζημοξ πνήζηεξ ηεξ
κα θαηαγγείιμοκ οπμζέζεηξ δηαθζμνάξ δίκεη ζημοξ πνήζηεξ ηεξ
ειεθηνμκηθή

εθανμμγή

γηα

«έλοπκα» θηκεηά πμο εγθαηκηάδεη ε

θαη εκηάζζεηαη ζημ πιαίζημ πακειιαδηθήξ εκεμενςηηθήξ εθζηναηείαξ ηεξ
Δηεζκμφξ Δηαθάκεηαξ με ζφκζεμα
«Ώνα κα Λοπκήζμομε!».

Ο πνήζηεξ
θαηεβάδεη δςνεάκ
ζημ ηειέθςκό ημο
(Google Play,
Appstore),
ηε κέα εθανμμγή
ΔΙΑΦΑΝΓΙΑ
ΣΩΡΑ!

Νενηζζυηενα

Δηεζκήξ Δηαθάκεηα- Γιιάξ.
Ε δνάζε απμηειεί μένμξ ηεξ Ρπενεζίαξ «Δηαθάκεηα Πχνα!» θαη ηεξ
Γναμμήξ Ρπμζηήνηλεξ 101 90 γηα
θαηαγγειίεξ οπμζέζεςκ δηαθζμνάξ

Η θνοπημγνάθεζε δεδμμέκςκ ζημ Android 5.0 μεηώκεη ηηξ επηδόζεηξ
Ε θνοπημγνάθεζε δεδμμέκςκ ζημ ηεκ εκενγμπμηήζεη μ πνήζηεξ, εκχ
Android 5.0 Lollipop ζα είκαη πνμε- υζεξ ζοζθεοέξ πςιμφκηαη με ημ
πηιεγμέκε, ςζηυζμ υπςξ απμδεηθκφ- Android 5.0 πνμεγθαηεζηεμέκμ
(π.π. Nexus 6), ε θνοπημγνάθεζε
εηαη, αοηυ μεηχκεη ηηξ επηδυζεηξ.
είκαη ήδε εκενγμπμηεμέκε θαη δεκ
Ηαηανπάξ κα ημκίζμομε υηη ε θνο- μπμνεί κα απεκενγμπμηεζεί.
πημγνάθεζε ζηηξ ζοζθεοέξ πμο έγηκε Νενηζζυηενα
ακαβάζμηζε (π.π. Nexus 5), δεκ είκαη εκενγμπμηεμέκε θαη πνέπεη κα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»
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Σεπκμιμγηθά Νέα
Software
Φεθηαθά παηπκίδηα με πμιηηηζμηθέξ επηννμέξ γηα ηεκ εθμάζεζε γιςζζώκ

Πμ Νακεπηζηήμημ Θεζζαιίαξ, Πμήμα
Ιεπακηθχκ Ε/Ρ Πειεπηθμηκςκηχκ
θαη Δηθηφςκ, ακαπηφζζεη ζηα πιαίζηα ενεοκεηηθχκ δναζηενημηήηςκ ζε
ζοκενγαζία με ημ Ζκζηηημφημ
Ένεοκαξ θαη Πεπκμιμγίαξ Θεζζαιίαξ
ιμγηζμηθυ γηα ηε βειηίςζε δελημηήηςκ επηθμηκςκίαξ ζημ ζεμενηκυ ακμηπηυ δηαπμιηηηζμηθυ πενηβάιιμκ ενγα-

ζίαξ θαη δηα βίμο μάζεζεξ. Πμ ιμγηζμηθυ ζθμπεφεη κα ζομβάιεη ζηεκ πημ
απμηειεζμαηηθή πνήζε θμηκά πνεζημμπμημφμεκςκ
γιςζζχκ
(lingua franca) γηα επαγγειμαηηθμφξ
ή θαη μαζεζηαθμφξ ζθμπμφξ ζε έκα
δηεζκέξ επηπεηνεζηαθυ πενηβάιιμκ.
Νενηζζυηενα

ηαμάηεζε επίζεμα ε δηάζεζε ηςκ Windows 7 & 8

Οηαμάηεζε θαη επίζεμα ε Microsoft ηε ιηακηθή δηάζεζε ηςκ
ιεηημονγηθχκ ζοζηεμάηςκ Windows 7 & 8. Νιέμκ υιμη μη πνμμεζεοηέξ οπμιμγηζηηθχκ ζοζηεμάηςκ
ζα πανέπμοκ ημ ιεηημονγηθυ ζφζηεμα Windows 8.1, πμο ζα απμηειεί ημ επίζεμμ πνμσυκ δηάζεζεξ
απυ ηε Microsoft.

ιεηημονγηθχκ ζοζηεμάηςκ Windows 7
& 8 παφεη κα πνμζθένεηαη θαη απυ
θαηαζηήμαηα ιηακηθήξ.

Σα Windows 8.1
ζα απμηειμύκ ημ
επίζεμμ ιεηημονγηθό
ζύζηεμα ηεξ
Microsoft

Νενηζζυηενα

Ακηίζημηπα, ε ιηακηθή δηάζεζε ηςκ

Πίκαθαξ ηζμδύκαμςκ ιμγηζμηθώκ ακμηπημύ θώδηθα
Πα βαζ η θ ά
θνηηήνηα επηιμγήξ
ακμηπημφ ιμγηζμηθμφ είκαη ηα παναθάης:
1. ε θαηαιιειυηεηα γηα ηηξ ακάγθεξ

ηεξ επηπείνεζεξ/μνγακηζμμφ,

ημο ιμγηζμηθμφ εζςηενηθά ζηεκ

2. μ ανηζμυξ ηςκ εκενγχκ μειχκ ηεξ επηπείνεζε/μνγακηζμυ ή εκαιιαθηηθμηκυηεηαξ

(πνμγναμμαηηζηχκ/ θά ε επηιμγή ελςηενηθχκ ζοκενγα-

developers) πμο ημ ακαπηφζζμοκ,
3. ε άδεηα πνήζεξ (Δηαζέζημεξ
Ά δ ε η ε ξ - h t t p : / /
www.opensource.org/licenses),

ηχκ ή ημπηθήξ εηαηνείαξ πιενμθμνηθήξ με ηεπκμγκςζία θαη εμπεηνία
ζηεκ οπμζηήνηλε ημο επηιεγμέκμο

ιμγηζμηθμφ,
4. ε φπανλε ζηειεπχκ πμο είκαη ζε Νενηζζυηενα
ζέζε κα ακαιάβμοκ ηεκ οπμζηήνηλε

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»
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Δηαδηθηοαθά κέα
Σα 3 δηζ. έθηαζε μ παγθόζμημξ πιεζοζμόξ με πνόζβαζε ζημ Internet

Ε πνήζε internet μεγαιχκεη ζοκεπχξ θαη ζε ζπέζε με πένοζη μη
online πνήζηεξ αολήζεθακ θαηά
6,6%, ζφμθςκα με ζημηπεία ηεξ
ITU (International Telecommunication Union). Γκχ ε πνήζε ημο
internet μπμνεί κα είκαη ηδηαίηενα
πνήζημε

ζημοξ

«θηςπυηενμοξ,

ζημοξ κέμοξ θαη ζε εθείκμοξ με

εηδηθέξ ηθακυηεηεξ», υπςξ ακαθέ-

Νενηζζυηενα

νεη μ δηεζκήξ μνγακηζμυξ γηα ηηξ
Glossary Link ηειεπηθμηκςκίεξ, μη
πενηζζυηενμη απυ ημοξ πνήζηεξ
αοημφξ δεκ έπμοκ πνυζβαζε ζε
αοηυ. 4,3 δηξ είκαη μη άκζνςπμη
πμο δεκ έπμοκ πνυζβαζε ζημ internet, με ημ 90% απυ αοημφξ κα
δεη ζηηξ ακαπηοζζυμεκεξ πχνεξ,
ηε ζηηγμή πμο ηα δφμ/ηνίηα ηςκ
πνεζηχκ δμοκ ζηηξ ακεπηογμέκεξ.

11.000 επηζέζεηξ DDoS ζηεκ Γιιάδα ημ 9μεκμ ημο 2014

Οημ ζηυπαζηνμ ηςκ ρεθηαθχκ εγθιεμαηηχκ βνέζεθακ, ημοξ εκκέα

πνχημοξ μήκεξ ημο έημοξ, ηα ειιε- Πα παναπάκς ζημηπεία πανμοζίακηθά sites, ηα μπμία δέπζεθακ ζοκμ- ζακ μη εηαηνείεξ Arbor Networks
ιηθά 11.000 επηζέζεηξ DDoS. Οο- θαη ADAPTit, ζε εθδήιςζε γηα ηηξ
ηειεοηαίεξ ελειίλεηξ ακαθμνηθά με
γθνηηηθά με ημ δηεζκέξ ημπίμ ζημκ
ηηξ επηζέζεηξ DDoS θαη ηηξ πνμεγημμέα ηςκ πνμεγμέκςκ επηζέζεςκ
μέκεξ δηαδηθηοαθέξ απεηιέξ ηυζμ
DDos, μη ακηίζημηπεξ θοβενκμεπηζέ- ζε δηεζκέξ, υζμ θαη ζε ημπηθυ επίζεηξ ζηεκ Γιιάδα ζαθέζηενα θαη πεδμ.
είπακ μηθνυηενε έκηαζε ημ δηάζηεμα
Νενηζζυηενα
Ζακμοανίμο - Οεπηεμβνίμο 2014.

«Γκςνίδμκηαξ ηεκ Γιιάδα»: Nέα ζεηνά εθπμμπώκ ζημ youtube

επενεάδεη υιεξ ηηξ δηακμμέξ ηεξ 3.7.*. Μη εκεμενχζεηξ αοηέξ ζα
publishing πιαηθυνμαξ WordPress εγθαηαζηαζμφκ αοηυμαηα ζε υζεξ
ηςκ εθδυζεςκ απυ 3.0 έςξ 3.9.2, ηζημζειίδεξ έπμοκ εκενγμπμηεμέκε
ηεκ ζπεηηθή επηιμγή [automatic
ακαθμηκχζεθε πζεξ.
updates: on].

Έκα θνίζημμ θεκυ αζθαιείαξ πμο
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Ε εηαηνία πίζς απυ ημ δεμμθηιέζηα- Νενηζζυηενα
ημ ιμγηζμηθυ έπεη ήδε δηαζέζεη ηηξ
ζπεηηθέξ ακαβαζμίζεηξ αζθαιείαξ
γηα ηηξ εθδυζεηξ: 3.9.*, 3.8.* θαη

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Δηαδηθηοαθά κέα
«Ακμηλε» ημ ανπείμ ημο ημ Twitter
«Απυ ημ πνχημ ηηηίβηζμα πνηκ απυ μθηχ
πνυκηα, εθαημκηάδεξ
δηζ. μεκφμαηα θαηαγνάθμοκ ηε δςή ζημκ
πιακήηε ζε θαζεμενηκή βάζε. Οηυπμξ μαξ
είκαη κα επηηνέρμομε
ζημκ θυζμμ κα ακαδεηήζεη θάζε δεμμζίεοζε», ακέθενε
παναθηενηζηηθά ζηεκ ακαθμίκςζή
ημο ημ Twitter.

«Πηηηβίζμαηα»
πμο
έπμοκ ακεβεί ζημ δηαδίθηομ απυ ημ 2006 θαη
μεηά ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα ακαδεημφκ μη
πνήζηεξ ημο Twitter,
μεηά ηεκ απυθαζε ημο
δεμμθηιμφξ θμηκςκηθμφ
δηθηφμο κα «ακμίλεη» ηα
ανπείμ ημο.

Νενηζζυηενα

Όπςξ γκςζημπμηήζεθε, ε
ακαδήηεζε ζα είκαη εκηυξ
ηςκ επυμεκςκ εμενχκ,
δηαζέζημε ζημ θμηκυ.

Regin: Μία θαθόβμοιε πιαηθόνμα θαηαζθμπείαξ GSM δηθηύςκ

Ε Ναγθυζμηα Μμάδα Ένεοκαξ θαη
Ακάιοζεξ ηεξ Kaspersky Lab δεμμζίεοζε ένεοκα ζπεηηθά με ηε
Regin, ηεκ πνχηε πιαηθυνμα ρεθηαθχκ επηζέζεςκ πμο μπμνεί κα
δηαπενκά θαη κα παναθμιμοζεί
GSM δίθηοα, πναγμαημπμηχκηαξ
πανάιιεια θαη άιιεξ «ηοπηθέξ»
ενγαζίεξ θαηαζθμπείαξ. Μη επηηηζέμεκμη πίζς απυ ηεκ πιαηθυνμα

έπμοκ
παναβηάζεη
δίθηοα οπμιμγηζηχκ
ζε ημοιάπηζημκ 14
πχνεξ.
Νενηζζυηενα

Ρςζηθή «εκαιιαθηηθή» ζηε Wikipedia
Ιία εκαι-

υζμκ αθμνά ζηε νςζηθή επηθνάηεη-

ιαθηηθή

α- ζπεδηάδεη ε νςζηθή Ννμεδνηθή

πνυηαζε

Βηβιημζήθε «Ιπυνηξ Γέιηζηκ».

ζηε

δηά-

ζεμε ειεθην μ κ ηθ ή
εγθοθιμπαίδεηα, Wikipedia - ημοιάπηζημκ,

Όπςξ ακαθένεηαη ζε ακαθμίκςζε
ηεξ πνμεδνηθήξ βηβιημζήθεξ, ε
εκζςμάηςζε «μμκαδηθμφ οιηθμφ»

ζπεηηθά με ηηξ πενημπέξ ηεξ Ξςζίαξ ζε μηα εκηαία ειεθηνμκηθή εγθοθιμπαίδεηα ζα επηηνέρεη ηεκ
«ακηηθεημεκηθή θαη αθνηβή» πανμοζίαζε ηεξ πχναξ θαη ημο πιεζοζμμφ ηεξ, ηεκ πμηθηιία ηεξ θαη ημ
«εζκηθυ ζφζηεμα» ηεξ Ξςζίαξ.
Νενηζζυηενα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»
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Γπηθαηνόηεηα

ΟΑΓΓ: Με ειεθηνμκηθό ηνόπμ ε ζεώνεζε βηβιηανίςκ

Ννμζέιεοζε απαηηείηαη μυκμ ζηηξ
πενηπηχζεηξ πμο οπάνπμοκ πνμζηαηεουμεκα μέιε (ηέθκα άκς
ηςκ 18 εηχκ, ζφδογμη θιπ).

Μ Μ.Α.Γ.Γ. εκεμενχκεη,
υηη δεκ απαηηείηαη πιέμκ ε
πνμζέιεοζεηςκ άμεζα αζθαιηζμέκςκ ζηηξ Τπενεζίεξ ημο γηα ακακέςζε ηεξ
αζθαιηζηηθήξ ηθακυηεηαξ, ε
μπμία ζημ ελήξ γίκεηαη με ειεθηνμκηθό ηνόπμ πςνίξ ηεκ απμζημιή αοημθυιιεηςκ εηηθεηχκ, εθυζμκ πιενμφκηαη μη πνμτπμζέζεηξ.

Ε θαη΄ έημξ ζεχνεζε βηβιηανίςκ
αζζεκείαξ θαηανγήζεθε απυ ηηξ
20-6-2014 εμενμμεκία δεμμζίεοζεξ
ηεξ Ρπμονγηθήξ Απυθαζεξ
μηθ11810/179/Φ80353/2-6-2014.

Αηηήζεηξ Γθπαηδεοηηθώκ
ζομμεημπή ζηα
πνμγνάμμαηα
Γπημόνθςζεξ
Ακαθμίκςζε
ηεξ Γιιεκηθήξγηα
Μαζεμαηηθήξ
Γηαηνείαξ
γηα ηε Β΄
ακάζεζε ηςκ
Β'
επηπέδμο
ΣΠΓ
Μαζεμαηηθώκ ζημ Γομκάζημ
Από ηεκ Σεηάνηε 26/11/2014,
θαιμύκηαη μη εκδηαθενόμεκμη εθπαηδεοηηθμί κα εκεμενχκμκηαη γηα
ηα επημμνθςηηθά πνμγνάμμαηα ηεξ
εηδηθυηεηάξ ημοξ πμο ζα οιμπμηεζμφκ ζηεκ πενημπή ημοξ θαηά
ηεκ 6ε επημμνθςηηθή πενίμδμ
(Δεθέμβνημξ 2014 - Ιάημξ
2015) θαη κα οπμβάιμοκ αηηήζεηξ
ζομμεημπήξ μέζς ημο Νιενμθμνη-

αθμφ Οοζηήμαημξ (MIS) ηεξ Ννάλεξ «Γπημυνθςζε ηςκ Γθπαηδεοηηθχκ γηα ηεκ αλημπμίεζε θαη Γθανμμγή ηςκ ΠΝΓ ζηε Δηδαθηηθή Ννάλε»
ημο Γ.Ν. «Γθπαίδεοζε θαη δηα βίμο
μάζεζε», ΓΟΝΑ (2007-2013), ε
μπμία οιμπμηείηαη με ηε ζογπνεμαημδυηεζε ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ
(Γονςπασθυ Ημηκςκηθυ Παμείμ) θαη
ημο Γιιεκηθμφ Δεμμζίμο,

ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε
http://b-epipedo2.cti.gr/mis,
με πνήζε ηςκ θςδηθχκ πμο ημοξ είπακ απμδμζεί θαηά ηεκ πηζημπμίεζή
ημοξ ζημ Α’ Γπίπεδμ ΠΝΓ.
Νενηζζυηενα

Πενίπμο 150.000 e-πανάβμια εθδίδμκηαη μεκηαία
Βήμαηα πνμξ
ηεκ ρεθημπμίεζε ηςκ οπενεζηχκ
ημο
Δεμμζίμο θάκεη ε Γιιάδα,
θαζχξ πιέμκ,
εθδίδμκηαη,
θαηά μέζμ υνμ, ζε μεκηαία βάζε,
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πενί ηα 150.000 ειεθηνμκηθά πανάβμια με μέζμ φρμξ πιενςμχκ €10
εθαη. Οοκμιηθά, πενηζζυηενα απυ 1,2
εθαη. ειεθηνμκηθά πανάβμια, (eπανάβμιμ) μέζεξ μεκηαίαξ αλίαξ €10
εθαη., έπμοκ εθδμζεί ζηε δηάνθεηα
ημο ηειεοηαίμο δεθάμεκμο. Οφμθςκα
με ζημηπεία, πμο ακαθμίκςζε ημ οπμονγείμ Μηθμκμμηθχκ, ηα ειεθηνμ-

κηθά πανάβμια είκαη, πιέμκ, δηαζέζημα γηα άμεζε πνήζε ηεκ ίδηα ζηηγμή, αμέζςξ μεηά ηεκ πιενςμή ημοξ
απυ ημοξ πμιίηεξ θαη ηηξ επηπεηνήζεηξ.
Νενηζζυηενα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Γπηθαηνόηεηα
CYBERUNIT: Δηθμγναθία ζε βάνμξ 21πνμκμο θμηηεηή, μ μπμίμξ είπε ακανηήζεη μήκομα
με απεηιεηηθό πενηεπόμεκμ ζημ δηαδίθηομ
Δηθμγναθία ηαθηηθήξ δηαδηθαζίαξ
ζπεμαηίζηεθε απυ ηε Δηεφζοκζε
Δίςλεξ Ειεθηνμκηθμφ Γγθιήμαημξ
ηεξ Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ, ζε βάνμξ εκυξ 21πνμκμο εμεδαπμφ θμηηεηή, μ μπμίμξ είπε ακανηήζεη ζε
ηζημζειίδα θμηκςκηθήξ δηθηφςζεξ
ημο δηαδηθηφμο, μήκομα με απεηιεηηθυ πενηεπυμεκμ γηα ημ Πεπκμιμγηθυ Γθπαηδεοηηθυ Ίδνομα, ζημ
μπμίμ θμηημφζε.

Γηδηθυηενα, ε δηενεφκεζε ηεξ οπυζεζεξ αοηήξ λεθίκεζε φζηενα απυ
θαηαγγειία ζηε Δηεφζοκζεξ Δίςλεξ Ειεθηνμκηθμφ Γγθιήμαημξ, ε
μπμία αθμνμφζε ζηηξ παναπάκς
απεηιέξ απυ πνήζηε ημο δηαδηθηφμο.

Από ηε Δηεύζοκζε
Δίςλεξ Ηιεθηνμκηθμύ
Γγθιήμαημξ ζπεμαηίζηεθε
δηθμγναθία ζε βάνμξ
21πνμκμο θμηηεηή, μ
μπμίμξ είπε ακανηήζεη
μήκομα με απεηιεηηθό
πενηεπόμεκμ ζημ
δηαδίθηομ

Νενηζζυηενα

Οιμθιενώζεθε ε ελαγμνά ηεξ hellas online από ηε Vodafone Γιιάδαξ
Η Vodafone
Γιιάδαξ θαη ε hellas
online ζα
Ε
Vodafone
ζοκεπίζμοκ κα
ιεηημονγμύκ ςξ
Γιιάδαξ ακαλεπςνηζηέξ
θμηκχκεη
υηη
εηαηνείεξ

μιμθιενχζεθε
ε

μεηαβίβαζε

ημο πμζμζημφ 72,7% πμο θαηείπακ
ζηεκ hellas online μη εηαηνείεξ Intracom Holdings θαη World Equities Investments Holdings SA.

Kαηέπμκηαξ ήδε μενίδημ 18,4% ζηεκ Νενηζζυηενα
hellas online, με ηεκ μιμθιήνςζε
αοηήξ ηεξ ζομθςκίαξ ημ ζοκμιηθυ
ηεξ πμζμζηυ Vodafone Γιιάδαξ,
πιέμκ ακένπεηαη ζημ 91,2%. Ε ζομθςκία έπεη ιάβεη ήδε ηηξ απαηημφμεκεξ εγθνίζεηξ απυ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ θαη ζογθεθνημέκα ηεκ Γζκηθή
Γπηηνμπή Πειεπηθμηκςκηχκ & Παποδνμμείςκ θαη ηεκ Γπηηνμπή Ακηαγςκηζμμφ.

Σμ 1μ Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ρμμπμηηθήξ
Πμ Μαζεηηθό Φεζηηβάι ΡμμπμηηΠμ Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ρμμπμηηθήξ (ΜΦΡ) απμηειεί μία πνςημθήξ (ΜΦΡ) απμηειεί μία πνςημβμοιία ημο Ννυηοπμο Νεηναμαηηβμοιία ημο Ννυηοπμο Νεηναμαηηθμφ Γομκαζίμο ημο Νακεπηζηεμίμο
θμφ Γομκαζίμο ημο Νακεπηζηεμίμο
Ιαθεδμκίαξ με ηε ζοκενγαζία ηεξ
Ιαθεδμκίαξ με ηε ζοκενγαζία ηεξ
Δ/κζεξ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Δοηηθήξ
Δ/κζεξ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Δοηηθήξ
Θεζζαιμκίθεξ, ηεξ Νενηθενεηαθήξ
Θεζζαιμκίθεξ, ηεξ Νενηθενεηαθήξ
Δ/κζεξ Γθπ/ζεξ Ηεκηνηθήξ ΙαθεΔ/κζεξ Γθπ/ζεξ Ηεκηνηθήξ Ιαθεδμκίαξ, ηεξ ΔΓΝΝΟ, ημο Δήμμο
δμκίαξ, ηεξ ΔΓΝΝΟ, ημο Δήμμο
Κεάπμιεξ-Οοθεχκ θαη πμιιχκ

Κεάπμιεξ-Οοθεχκ θαη πμιιχκ
πακεπηζηεμηαθχκ θμνέςκ
θμνέςκ θαη
πακεπηζηεμηαθχκ
θαη δηεδηελάγεηαη
γηα
πνχηε
θμνά.
Ηφνημη
λάγεηαη γηα πνχηε θμνά. Ηφνημη
παηδαγςγηθμί ζηυπμη
ζηυπμη ηεξ
ηεξ δημνγάδημνγάπαηδαγςγηθμί
κςζεξ
είκαη
ε
εκζάννοκζε
ηςκ
κςζεξ είκαη ε εκζάννοκζε ηςκ μαμαζεηχκ ζηεκ
ζηεκ εκαζπυιεζε
εκαζπυιεζε με
με ηεκ
ηεκ
ζεηχκ
θαηαζθεοή θαη ημκ πνμγναμμαηηζμυ
αοημζπέδηςκ νμμπμηηθχκ
νμμπμηηθχκ θαηαθαηααοημζπέδηςκ
ζθεοχκ,
ζηεκ
μμαδηθή
ενγαζία,
ζθεοχκ, ζηεκ μμαδηθή ενγαζία,

ζηεκ ακάιερε πνςημβμοιηχκ, ηεκ
Νενηζζυηενα
θαηκμημμία θαη ηεκ εονεζηηεπκία.
Νενηζζυηενα

ζηεκ ακάιερε πνςημβμοιηχκ, ηεκ
θαηκμημμία θαη ηεκ εονεζηηεπκία.
«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»
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Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε
ηήνηλε ΓΠΓ ζηεκ απόθαζε έκηαλεξ ηεξ δηδαζθαιίαξ ημο μαζήμαημξ
ηεξ Πιενμθμνηθήξ ζημ Νέμ Λύθεημ
Μ Οφκδεζμμξ Γπηπεηνήζεςκ Νιενμθμνηθήξ & Γπηθμηκςκηχκ Γιιάδαξ παηνεηίδεη ηεκ απυθαζε ημο
Ρπμονγείμο Ναηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ κα πνμζζέζεη, με ηνμπμιμγία, ημ μάζεμα ηεξ Νιενμθμνηθήξ ζηηξ μμάδεξ μαζεμάηςκ πνμζακαημιηζμμφ θαη Γπηζηεμμκηθμφ
Νεδίμο Γλεηδίθεοζεξ (ΓΝΓ) ημο
Κέμο Θοθείμο.

με ηεκ ηνμπμιμγία αοηή επηβεβαηχκμκηαη μη πνμζπάζεηεξ θαη
πανεμβάζεηξ ζηηξ μπμίεξ έπεη πνμβεί μ Οφκδεζμμξ απυ ημ 2011 ζε
ζεζμηθυ επίπεδμ, δεηχκηαξ ηεκ
ακαίνεζε ηεξ θαηάνγεζεξ ημο μαζήμαημξ ηεξ Νιενμθμνηθήξ θαη
ηαοηυπνμκα ηεκ ακαβάζμηζε ηεξ
δηδαζθαιίαξ ημο.
Νενηζζυηενα

Γπηπιέμκ, μ ΟΓΝΓ ζεμεηχκεη πςξ

Φήθηζμα ημο Σμήμ. Γθανμμζμέκεξ Πιενμθμνηθήξ ημο Πακ.Μαθεδμκίαξ γηα ημ μάζεμα ηεξ
Πιενμθμνηθήξ

Σήθηζμα ελέδςζε ημ Πμήμα Γθανμμζμέκεξ Νιενμθμνηθήξ ημο Νακεπηζηεμίμο Ιαθεδμκίαξ γηα ημ
μάζεμα ηεξ Νιενμθμνηθήξ, δεηχκηαξ κα παναμείκεη ημ μάζεμα ηεξ
Νιενμθμνηθήξ Γεκηθήξ Ναηδείαξ

ηεξ Γ’ ηάλεξ ημο Γεκηθμφ Θοθείμο

θαη κα γίκεη Νακειιαδηθά ελεηαδυ- θμνηθήξ θαη
πνμέδνμο
μεκμ ημ μάζεμα ηεξ Νιενμθμνηθήξ.
ημο ΓΟΓΠ
Πμ ρήθηζμα ακαθένεη:
θ.Ζ.Οεθάθε,
ημο εονςβμοιεοηή θαη πνχεκ ΓΓθθνάδμομε ηεκ αγςκία μαξ, θαζχξ
ΓΓΠ θ.Ζ.Πζμοθαιά, θ.ά.,
πανά ηηξ ζμθέξ θαη ζαθείξ ημπμζεηήζεηξ επηθακχκ Γιιήκςκ επηζηεμυ- Νενηζζυηενα
κςκ, υπςξ ημο κμμπειίζηα Νιενμ-

Δειηίμ Σύπμο ηεξ ΠΓΚΑΠ γηα ηεκ ηνμπμιμγία γηα ηεκ επακαθμνά ηεξ Πιενμθμνηθήξ ζηηξ
Πακειιήκηεξ Γλεηάζεηξ

Ε Ν.Γ.ΗΑ.Ν. ελέδςζε δειηίμ ηφπμο γηα ηεκ ηνμπμιμγία με ηεκ μπμία ζεζμμζεηείηαη ε επακαθμνά
ηεξ Νιενμθμνηθήξ ζηηξ Νακειιήκηεξ Γλεηάζεηξ. Πμ δειηίμ ηφπμο
ηεξ ΝΓΗΑΝ ακαθένεη:
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Ε Ν.Γ.ΗΑ.Ν. παηνεηίδεη ηεκ απυθα- Νενηζζυηενα
ζε ηεξ πμιηηηθήξ εγεζίαξ ημο Ρπμονγείμο Ναηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ
κα θαηαζέζεη ζπεηηθή ηνμπμιμγία
ζημ ζπέδημ Κυμμο, με ηίηιμ:
«Ένεοκα, Πεπκμιμγηθή Ακάπηολε
θαη Ηαηκμημμία θαη άιιεξ δηαηάλεηξ»

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε
Σμ 9μ Πακειιήκημ οκέδνημ Καζεγεηώκ Πιενμθμνηθήξ

Νακεπηζηήμημ Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ, ημ Π.Γ.Ζ. Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ
θαη ηεκ Α.Ο.ΝΑΖ.Π.Γ. (Νανάνηεμα.
Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ), ημ 9μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ηαζεγεηχκ
Νιενμθμνηθήξ με ζέμα:

Ε Ν.Γ.ΗΑ.Ν. θαη ημ Νανάνηεμα
Ν.Γ.ΗΑ.Ν. Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ
δημνγακχκμοκ ζε ζοκενγαζία με ημ

έςξ 26 Απνηιίμο 2015 ζηεκ πυιε ηεξ
Ηαζημνηάξ.
Νενηζζυηενα
Να μεκ λεπάζς !!!
9μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ
Ηαζεγεηχκ Νιενμθμνηθήξ

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

Σόπμξ:
Ηαζημνηά
Ημενμμεκία:

Πμ Οοκέδνημ, πμο απμηειεί εηήζημ
ζεζμυ πιέμκ, ζα δηελαπζεί απυ 24

24-26 Απνηιίμο 2015

Σμ 1μ Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ρμμπμηηθήξ
Πμ Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ρμμπμηηθήξ (ΜΦΡ) απμηειεί μία πνςημβμοιία ημο Ννυηοπμο Νεηναμαηηθμφ Γομκαζίμο ημο Νακεπηζηεμίμο
Ιαθεδμκίαξ με ηε ζοκενγαζία ηεξ
Δ/κζεξ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Δοηηθήξ
Θεζζαιμκίθεξ, ηεξ Νενηθενεηαθήξ
Δ/κζεξ Γθπ/ζεξ Ηεκηνηθήξ Ιαθεδμκίαξ, ηεξ ΔΓΝΝΟ, ημο Δήμμο
Κεάπμιεξ-Οοθεχκ θαη πμιιχκ

πακεπηζηεμηαθχκ θμνέςκ θαη δηελά- Νενηζζυηενα
γεηαη γηα πνχηε θμνά.
Ηφνημη παηδαγςγηθμί ζηυπμη ηεξ δημνγάκςζεξ είκαη ε εκζάννοκζε ηςκ
μαζεηχκ ζηεκ εκαζπυιεζε με ηεκ
θαηαζθεοή θαη ημκ πνμγναμμαηηζμυ
αοημζπέδηςκ νμμπμηηθχκ θαηαζθεοχκ, ζηεκ μμαδηθή ενγαζία, ζηεκ
ακάιερε πνςημβμοιηχκ, ηεκ θαηκμημμία θαη ηεκ εονεζηηεπκία.

Γπημμνθςηηθό πνόγναμμα γηα Γθπαηδεοηηθμύξ Πιενμθμνηθήξ με ηίηιμ "Γθπαηδεοηηθμί
θαη Δηά Βίμο Μάζεζε" από ημ ΓΑΠ
Πμ Γιιεκηθυ Ακμηθηυ Νακεπηζηήμημ δημνγακχκεη ημ Γπημμνθςηηθυ
πνυγναμμα γηα Γθπαηδεοηηθμφξ
Νιενμθμνηθήξ
με
ηίηιμ
"Γθπαηδεοηηθμί θαη Δηά Βίμο Ιάζεζε" με πνςημπμνηαθυ οιηθυ
(θείμεκα, παναδείγμαηα, βηκηεμζθμπεμέκεξ δηδαζθαιίεξ, ένγα ηέπκεξ) θαη με ηηξ πνμδηαγναθέξ ηεξ
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ελ
απμζηάζεςξ
Νενηιαμβάκεη 150 χνεξ (16 χνεξ ζοκακηήζεηξ πμο
εθπαίδεοζεξ.
παναθμιμοζμφκηαη δηά δχζεξ ή on-line θαη 134 χνεξ μειέηε
οιηθμφ, θαζχξ θαη εθπυκεζε δναζηενημηήηςκ θαη ενγαζίαξ).
Πμ
Ννυγνα μμα δηανθεί απυ 27 Μθηςβνίμο 2014
έςξ 8 Φεβνμοανίμο 2015.
Νενηζζυηενα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε
Γθπαηδεοηηθά εμηκάνηα γηα Καζεγεηέξ Πιενμθμνηθήξ ΠΓ 19-20
από ημ Πακεπηζηήμημ Θεζζαιίαξ
Πμ Νακεπηζηήμημ Θεζζαιίαξ, δημνγακχκεη ημ εθπαηδεοηηθυ ζεμηκάνημ
γηα εθπαηδεοηηθμφξ Νιενμθμνηθήξ
ΝΓ19-20,

πμο

ζα

δηελαπζεί

ηεκ Σεηάνηε 3 Δεθεμβνίμο 2014
ζηεκ πόιε ηεξ Κανδίηζαξ, με
ώνα δηελαγςγήξ 3.00-8.30 μ.μ.

Πμ ζεμηκάνημ οιμπμηείηαη ζημ πιαίζημ ηεξ Δνάζεξ Α8 ημο ένγμο
ΟΠΕΞΖΔΩ, θαη ζημπεφεη ζηεκ εθπαίδεοζε ηςκ Ηαζεγεηχκ Νιενμθμνηθήξ (ΝΓ 19-20), ζηε πνήζε
θαη αλημπμίεζε ηυζμ ηςκ οθηζηάμεκςκ οπμδμμχκ ΠΝΓ υζμ θαη ηςκ
οπμδμμχκ πμο εγθαζίζηακηαη ζημ
πιαίζημ ημο «Σεθηαθμφ Οπμιείμο».

Νενηζζυηενα

Έκανλε ιεηημονγίαξ κέαξ ηζημζειίδαξ ημο ΓΠΛΗΔ

Νέναζακ ήδε 5 πνυκηα πυ ηε ζηηγμή πμο δεμημονγήζεθε ε πνχηε
ηζημζειίδα ημο ΟΓΝΘΕΔ. Ιέζα ζε
αοηά ηα πνυκηα ακανηήζεθακ εθαημκηάδεξ άνζνα θαη εκεμενχζεθακ
θαζεγεηέξ, μαζεηέξ, γμκείξ αιιά
θαη πμιιμί άιιμη εκδηαθενυμεκμη
επηζθέπηεξ απυ υιμ ημκ θυζμμ. Πα
ζηαηηζηηθά ηεξ ζειίδαξ δείπκμοκ
θαζεμενηκή επηζθερημυηεηα θαη
ζηαζενά ακμδηθή πμνεία. Αοηυ μαξ

ακάγθαζε κα απμθαζίζμομε ηεκ ακαβάζμηζε ηεξ ζειίδαξ χζηε κα γίκεη αηζζεηηθά πημ υμμνθε
θαη ιεηημονγηθά πημ απμδμηηθή. Γιπίδμομε κα ζαξ ανέζεη θαη κα ζοκεπίζεηε κα ηεκ επηζθέπηεζηε.
Νενηζζυηενα

Νέα οπενεζία "Σα Ανπεία μμο" από ημ Πακειιήκημ πμιηθό Δίθηομ
Πμ Νακειιήκημ Οπμιηθυ Δίθηομ πνμζθένεη μηα κέα οπενεζία, με ημ
υκμμα “Πα Ανπεία μμο”. H οπενεζία
“Πα Ανπεία μμο” πανέπεη ηε δοκαηυηεηα απμζήθεοζεξ, δηαπείνηζεξ θαη
δηαμμηναζμμφ ανπείςκ μεηαλφ πνε- Νενηζζυηενα
ζηχκ ημο Νακειιήκημο Οπμιηθμφ
Δηθηφμο.

Δοκαηόηεηεξ
δηαμμηναζμυξ ανπείςκ ζε
μμκάδεξ, ηάλεηξ θαη ημήμαηα

ζπμιηθέξ

ακαθμνά αθαηάιιειμο πενηεπμμέκμο
οηυμαηεξ εηδμπμηήζεηξ γηα ημ δηαμμηναζμυ
κέςκ ανπείςκ απυ ηνίημοξ
Online Antivirus - έιεγπμξ ηςκ ανπείςκ
πμο δηαμμηνάδμκηαη, δηαθακχξ πνμξ ημκ
πνήζηε
Οομπίεζε θαη απμζομπίεζε ηςκ ανπείςκ
πμο ζα δηαμμηνάδμκηαη μέζς ηεξ οπενεζίαξ

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»
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Απόρεηξ
Μήκομα πνμξ ημκ Τπμονγό Παηδείαξ Η Πιενμθμνηθή κα είκαη ελεηαδόμεκμ μάζεμα ζε όια ηα επηζηεμμκηθά πεδία
όπςξ θαη ε Γιιεκηθή Γιώζζα

Γνάθεη μ
Κεθηάνημξ Ιμομμοηδήξ

Οε ζπέζε με ημ ζοδεημφμεκμ αοηέξ
μένεξ ζέμα ηεξ εηζαγςγήξ ηεξ
Νιενμθμνηθήξ ςξ ελεηαδυμεκμο
ζηεκ Γ' Θφθεημ ζα ήζεια κα επηζεμάκς, επηθαιμφμεκμξ θαη ηεκ ηδηυ-

ηεηά ζαξ ςξ Οοκηαγμαημιυγμο, υηη
Ρπυ ημ πνίζμα αοηυ ε πανμπή ζφγπνμκεξ θαη απμηειεζμαηηθήξ Νιενμθμνηθήξ Ναηδείαξ είκαη ζεμειηχδεξ
οπμπνέςζε ηεξ Νμιηηείαξ αθνηβχξ
γηα κα δηαζθαιηζηεί ημ ζοκηαγμαηηθά
θαημπονςμέκμ δηθαίςμα ζομμεημπήξ
ζηεκ Ημηκςκία ηεξ Νιενμθμνίαξ γηα
υιμοξ.

“"Καζέκαξ έπεη δηθαίςμα
ζομμεημπήξ ζηεκ Κμηκςκία ηεξ
Πιενμθμνίαξ. Η δηεοθόιοκζε ηεξ
πνόζβαζεξ ζηηξ πιενμθμνίεξ πμο
δηαθηκμύκηαη ειεθηνμκηθά, θαζώξ
θαη ηεξ παναγςγήξ, ακηαιιαγήξ
θαη δηάδμζήξ ημοξ απμηειεί
οπμπνέςζε ημο Κνάημοξ,
ηενμομέκςκ πάκημηε ηςκ
εγγοήζεςκ ηςκ άνζνςκ 9, 9Α θαη
19."(παν. 2, άνζνμ 5Α ).

Νενηζζυηενα

Γπηζημιή μειώκ ΔΓΠ ημο Σμήμαημξ Πιενμθμνηθήξ θαη Σειεπηθμηκςκηώκ Γζκηθμύ θαη
Καπμδηζηνηαθμύ Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ ζπεηηθά με ηεκ επακαθμνά ηεξ Πιενμθμνηθήξ
ςξ Πακειιαδηθώξ Γλεηαδόμεκμ Μάζεμα
Γιπίδμομε ε εγεζία ημο οπμονγείμο κα απμθαζίζεη με βάζε ημ
μαθνμπνόζεζμμ ζομθένμκ ηεξ πώναξ, γηα ημ μπμίμ είκαη θνίζημε ε
επακαθμνά ηεξ Πιενμθμνηθήξ ςξ Πακειιαδηθά ελεηαδόμεκμ

Ηφνηε οπμονγέ,
Ιε ηεκ πανμφζα επηζημιή ζα ζέιαμε κα εθθνάζμομε ηεκ οπμζηήνηλή μαξ ζηε δηαθαηκυμεκε πνυζεζε
ηεξ εγεζίαξ ημο Ρπμονγείμο Ναηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ κα επακαθένεη ηεκ Νιενμθμνηθή ςξ πα-

κειιαδηθχξ ελεηαδυμεκμ μάζεμα. Ε
επακαθμνά ημο μαζήμαημξ
«Ακάπηολε Γθανμμγχκ ζε Ννμγναμμαηηζηηθυ
Νενηβάιιμκ» (ΑΓΝΝ) ζηηξ ελεηάζεηξ γηα
ηεκ εηζαγςγή ζηεκ Πνηημβάζμηα Γθ-

παίδεοζε ζα πνμζθένεη γκχζεηξ
αιγμνηζμηθήξ ζθέρεξ ζε πηιηάδεξ
οπμρήθημοξ θμηηεηέξ θαη ζα ημοξ
βμεζήζεη κα απμθηήζμοκ μοζηαζηηθυ οπυβαζνμ ζε μηα μμκηένκα θαη
ελαηνεηηθά πνήζημε επηζηήμε.
Νενηζζυηενα

Γκώζε Βαζηθήξ Υνήζεξ Η/Τ θαη Γθπαηδεοηηθμί Πιενμθμνηθήξ: Ο παναιμγηζμόξ ζημ Τπμονγείμ
Παηδείαξ ζοκεπίδεηαη
ημο Ιάκμο Νμοιάθε
Ακ θάκμομε μηα
ζφκημμε
ηζημνηθή
ακαδνμμή ζηεκ εηζαγςγή ηεξ γκχζεξ
πνήζεξ Ε/Ρ ηςκ
οπαιιήιςκ
ζημ
ειιεκηθυ Δεμυζημ,
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ζα ζομεζμφμε υηη θάπμηα ζηηγμή ημ
δεμυζημ ακαγκχνηζε, έζης θαη ανγά,
ηεκ ακάγθε κα πνμζιαμβάκεη οπαιιήιμοξ με γκχζε πεηνηζμμφ οπμιμγηζηή, ήδε απυ ημ 2001. Ιε ημ ΝΔ
50/2001 έζεζε ηεκ απαίηεζε αοηή,
υπμο με μηα οπεφζοκε δήιςζε μ οπυ
θνίζε οπμρήθημξ δήιςκε οπεφζοκα
υηη θαηέπεη ηεκ απαναίηεηε γκχζε.

Οε δεφηενε θάζε, με ημ ΝΔ
347/2003, οπήνλε ε οπμπνέςζε γηα
υπμημκ ζέιεη κα απμδείλεη ηε βαζηθή
γκχζε πεηνηζμμφ οπμιμγηζηή κα πνμζθμμίζεη πηζημπμηεηηθυ γκχζεξ πνήζεξ Ε/Ρ, μέζς ελεηάζεςκ ζε ζογθεθνημέκμοξ, πηζημπμηεμέκμοξ απυ ημ
Δεμυζημ, ηδηςηηθμφξ θμνείξ.
Νενηζζυηενα

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ»

Απόρεηξ
Δεληόηεηεξ Πιενμθμνηθήξ θαη Πηζημπμηεηηθά
Γνάθεη μ
Γηάκκεξ Ηημμμονηδήξ
Πμ θαιμθαίνη αοηυ πνμθιήζεθε μεγάιμξ κηυνμξ

γηα ημ ζέμα ηεξ πη-

ζημπμίεζεξ γκχζεξ θαη πεηνηζμμφ
Ε/Ρ. Ε απυθαζε πμο έιαβε ημ ανμυδημ Ρπμονγείμ, θάζε άιιμ πανά ηθα-

Ακηίζημηπα μη ζογθεθνημέκεξ ακαθμηκχζεηξ πνμθάιεζακ έκημκε ακαζηάηςζε ζε υιμοξ υζμοξ είπακ απμθηήζεη πηζημπμηεηηθά γκχζεξ πεηνηζμμφ
Ε/Ρ, ηδίςξ γηα αοημφξ πμο ηα απέθηεζακ πνηκ ημ 2006. Όπςξ θαη κα
έπεη, ε πναγμαηηθυηεηα είκαη υηη ημ
ζέμα είκαη «πνμβιεμαηηθυ», απυ
πμιιέξ απυρεηξ.

κμπμηεηηθή ήηακ, θονίςξ πνμξ ημοξ Νενηζζυηενα
εμπιεθυμεκμοξ θμνείξ θαη ηδίςξ γηα
ηα θάζε μμνθήξ εθπαηδεοηήνηα.

Πιενμθμνηθή λακά ζηηξ Πακειιαδηθέξ

ημο Απυζημιμο Θαθαζά
Οημκ αένα είκαη ημ κέμ ζφζηεμα
εηζαγςγήξ ηςκ πακειιαδηθχκ ελεηάζεςκ, θαζχξ μ οπμονγυξ Ναηδείαξ Ακδνέαξ Θμβένδμξ ελήγγεηιε ηεκ επακεηζαγςγή ηεξ Νιενμθμνηθήξ ςξ ελεηαδυμεκμ μάζεμα.
Ε απυθαζε αιιάδεη ηηξ ηεπκηθέξ
ηζμννμπίεξ ημο ζοζηήμαημξ, θαζχξ

μ θ. Θμβένδμξ δεκ ακαθμίκςζε
ημ μάζεμα ημ μπμίμ ζα ακηηθαηαζηαζεί απυ ηεκ Νιενμθμνηθή. Πεκ ίδηα ζηηγμή, ημ οπμονγείμ Ναηδείαξ θαη ηα ΑΓΖ
έπμοκ μιηγςνήζεη κα λεθαζανίζμοκ ζεμακηηθά δεηήμαηα γηα
ημοξ μαζεηέξ ηεξ Β΄ Θοθείμο.
Νενηζζυηενα

Ιζημνίεξ μαζεηηθήξ αθύπκηζεξ...
ημο Κεθηάνημο Ιμομμοηδή
Οε
πνυζθαημ
θείμεκυ
μαξ επηζεμάκζεθε ε ακάγθε κα μειεηήζμομε ημ πχξ ε Νιενμθμνηθή
μπμνεί κα απμηειέζεη ημκ πονήκα
γφνς απυ ημκ μπμίμ ζα δηαμμνθςζεί έκα δεμημονγηθυ μέιιμκ γηα ημ
ζεζμυ ημο Οπμιείμο. Ε Νιενμθμ-

νηθή δηαμμνθχκεη έκα ειθοζηηθυ
πενηβάιιμκ μάζεζεξ με ηεκ δεμημονγηθή οπένβαζε ημο θαηαθενμαηηζμμφ ηεξ γκχζεξ ζε "δηδαθηηθά
ακηηθείμεκα". Ανθεί κα δμζεί μ
πνυκμξ, ηα μέζα θαη ηα θίκεηνα
χζηε μη μαζεηέξ, με ηεκ οπμζηήνηλε
άληςκ
παηδαγςγχκπιενμθμνηθχκ, κα εμπιαθμφκ ζε

ζογθεθνημέκεξ δεμημονγηθέξ δναζηενηυηεηεξ με
κυεμα
θ α η
αλία.
Νενηζζυηενα
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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.
Από ηελ άδεηα "CC BY-NC-ND 4.0" εμαηξνύληαη ηα άξζξα πνπ ξεηά νξίδνπλ δηαθνξεηηθή άδεηα δηαλνκήο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ άδεηα δηαλνκήο http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

