ΕΠ ΚςΠ – Μέςοξ 1.2 «Ειραγωγή και Ανιξπξίηρη ςωμ Νέωμ Σευμξλξγιώμ ρςημ Εκπαίδεσρη»
Ποάνη «Δοάρειπ Επιμόοτωρηπ Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ»
Τπξέογξ : Ποακςική Εκπαίδεσρη Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ

Συέδιξ μαθήμαςξπ για ςξ αμςικείμεμξ #13:
«Ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ»
Διδακςικόπ Σκξπόπ
κξπόπ ςξσ αμςικειμέμξσ είμαι ξ σπεύθσμξπ ΕΠΕΗΤ μα γμωοίρει ςξσπ εμαλλακςικξύπ ςοόπξσπ
ποόρβαρηπ πξσ παοέυει ςξ ΠΔ ρςημ ηλεκςοξμική αλληλξγοατία και ςημ σπηοερία επικξιμωμίαπ
μέρα από λίρςεπ ηλεκςοξμικήπ αλληλξγοατίαπ. Ο σπεύθσμξπ ΕΠΕΗΤ ρςξ αμςικείμεμξ ασςό θα
εμημεοωθεί για ςξ ρύρςημα πξσ εταομόζεςαι από ςξ ΠΔ για ςημ ποξρςαρία από spam και viruses
και ςιπ δσμαςόςηςεπ πξσ έυξσμ ξι υοήρςεπ μα οσθμίρξσμ μόμξι ςξσπ ςηπ πξλιςικήπ ςξσπ για ςξ antispam.

Διάοκεια: 15’
Πεοιευόμεμα
Δσμαςόςηςεπ ποόρβαρηπ


Ποόρβαρη ρςημ ηλεκςοξμική αλληλξγοατία μέρω ποξγοάμμαςξπ e-mail client
o

Ρύθμιρη Outlook Express για e-mail



Ποόρβαρη ρςημ ηλεκςοξμική αλληλξγοατία μέρω ςηπ δικςσακήπ πύληπ ΠΔ



Τπηοερία webmail

σρςήμαςα ποξρςαρίαπ από spam και viruses




Πξλιςική ποξρςαρίαπ ςξσ ΠΔ από ςημ αμεπιθύμηςη αλληλξγοατία
o

Άομηρη παοαλαβήπ μημσμάςωμ ςύπξσ spam από ςξ ΠΔ με βάρη λίρςεπ RBL

o

Χαοακςηοιρμόπ μημσμάςωμ με βάρη λίρςεπ RBL

o

Χοήρη τίλςοξσ SpamAssassin

o

Δσμαςόςηςα ποξρωπικώμ επιλξγώμ πεοιξοιρμξύ από ςξ υοήρςη από ςημ επιλξγή mySCH  Ο
λξγαοιαρμόπ μξσ  Ποξρςαρία από ςημ αμεπιθύμηςη αλληλξγοατία


Χειοιρμόπ μημσμάςωμ ςύπξσ spam



Λίρςεπ αμεπιθύμηςηπ αλληλξγοατίαπ



Απξδεκςέπ διεσθύμρειπ από ςιπ ξπξίεπ λαμβάμξσμ αλληλξγοατία

Πξλιςική ποξρςαρίαπ ςξσ ΠΔ από ιξύπ ρςημ αλληλξγοατία
o

Πξλιςική πξσ ατξοά ςη μξοτή ςωμ μημσμάςωμ και ςα ρσμημμέμα

o

Χοήρη ενελιγμέμξσ λξγιρμικξύ antivirus

o

Έλεγυξπ δοαρςηοιόςηςαπ


Έλεγυξπ αμ η μξμάδα έυει μπει ρε λίρςα RBL

Λίρςεπ ηλεκςοξμικήπ αλληλξγοατίαπ


Εμημέοωρη για ςιπ σπηοεριακέπ λίρςεπ



Βήμα διαλόγξσ Εομήπ
o



Εγγοατή ρςξ βήμα διαλόγξσ Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ

Εμημέοωρη για ςιπ λίρςεπ ρυξλείξσ
o

Απξρςξλή ηλεκςοξμικξύ μημύμαςξπ ελέγυξσ ρςη λίρςα ςηπ μξμάδαπ

Παοαςηοήρειπ – Υπξδείνειπ
Ο εκπαιδεσςήπ ποέπει μα παοξσριάρει ρςξμ σπεύθσμξ ΕΠΕΗΤ ςξσπ εμαλλακςικξύπ ςοόπξσπ
ποόρβαρηπ πξσ παοέυει ςξ ΠΔ ρςημ ηλεκςοξμική αλληλξγοατία, ώρςε μα είμαι ικαμόπ μα
καθξδηγήρει ςα σπόλξιπα μέλη ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμόςηςαπ και κσοίωπ ςξσπ μαθηςέπ, μα
λαμβάμξσμ ςημ ηλεκςοξμική ςξσπ αλληλξγοατία. Μεςά ςξ ςέλξπ ςξσ αμςικειμέμξσ, ξ σπεύθσμξπ
ΕΠΕΗΤ θα ποέπει μα έυει δει ςα ρσρςήμαςα ποξρςαρίαπ από spam και viruses και κσοίωπ εκείμα ςα
ξπξία εταομόζξμςαι από ςξμ ίδιξ. Σέλξπ, για ςιπ λίρςεπ ηλεκςοξμικήπ αλληλξγοατίαπ, ξ εκπαιδεσςήπ
ποέπει μα ςξμίρει ςη ρπξσδαιόςηςα πξσ έυξσμ ρςημ επικξιμωμία ςωμ μελλώμ ςξσπ και μα ωθήρει ςξμ
σπεύθσμξ ΕΠΕΗΤ μα ποξάγει ςη υοήρη ςη λίρςαπ ςηπ μξμάδαπ ρςημ ξπξία αμήκει.

Ποόρθεςξ σλικό
http://www.sch.gr/mail
http://webmail.sch.gr
http://www.sch.gr/lists
http://www.sch.gr/spam
http://www.sch.gr/virus
http://www.sch.gr/rbl
http://ts.sch.gr/peep
διατάμειεπ 23 - 38 ρςημ παοξσρίαρη Παοξσρίαρη_ςωμ_σπηοεριώμ_ςξσ_ΠΔ.ppt
http://www.sch.gr/docs
http://www.sch.gr/leaflets

σμεογαζόμεμξι τξοείπ:

Αμάδξυξπ:
Εοεσμηςικό Ακαδημαϊκό
Ιμρςιςξύςξ Σευμξλξγίαπ Τπξλξγιρςώμ

Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ, Δημξκοίςειξ
Παμεπιρςήμιξ Θοάκηπ, Εθμικό & Καπξδιρςοιακό Παμεπιρςήμιξ
Αθημώμ, Εθμικό Μεςρόβιξ Πξλσςευμείξ, Παμεπιρςήμιξ Αιγαίξσ,
Παμεπιρςήμιξ Ιωαμμίμωμ, Παμεπιρςήμιξ Κοήςηπ, Παμεπιρςήμιξ
Μακεδξμίαπ, Σ.Ε.Ι. Αθήμαπ, Σ.Ε.Ι. Θερραλξμίκηπ, Σ.Ε.Ι. Λάοιραπ

