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 #12:
«Υπηοερίεπ δικςσακήπ πύληπ ΠΣΔ»
Διδακςικόπ Σκξπόπ
κξπόπ ςξσ αμςικειμέμξσ είμαι ξ σπεύθσμξπ ΕΠΕΗΤ μα μπξοεί μα βοει ςα ρςξιυεία ςξσ λξγαοιαρμξύ
ςξσ ρςξ ΠΔ καθώπ και μα ενξικειωθεί με ςιπ σπηοερίεπ πξσ παοέυει η δικςσακή πύλη ςξσ ΠΔ ρςξσπ
εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ.

Διάοκεια: 15’
Πεοιευόμεμα
mySCH


ςξιυεία λξγαοιαρμξύ



ςξιυεία για ρύμδερη ρςξ δίκςσξ



Ρύθμιρη Outlook Express για σζηςήρειπ (news)



Ρύθμιρη Outlook Express για υοήρη ςηπ σπηοερίαπ καςαλόγξσ (directory)



Ποξρωπικά ρςαςιρςικά ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ



Αγαπημέμα



Ποξραομξρμέμα μέα

Αμάοςηρη αμακξιμώρεωμ και σπξβξλή εκδηλώρεωμ


Ηλεκςοξμικά
o

ύμδερη ρςη δικςσακή πύλη με ςξμ επίρημξ λξγαοιαρμό ςηπ μξμάδαπ και μεςάβαρη ρςημ
εμόςηςα Εμημέοωρη  Σα μέα μαπ

Οι επίσημοι λογαριασμοί τωμ μομάδωμ μπορούμ μα εισάγουμ αμακοιμώσεις μόμο σε ορισμέμες
κατηγορίες αμακοιμώσεωμ(Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια)


Απξρςξλή e-mail ρςη διεύθσμρη info@sch.gr

Χώοξι ρσζηςήρεωμ (forums)


Πεοιήγηρη ρςξσπ υώοξσπ ρσζηςήρεωμ



Ειραγωγή απάμςηρηπ



Δημιξσογία μέξσ θέμαςξπ

Ποξρωπικόπ υώοξπ αουείωμ (web file manager)



Δημιξσογία καςαλόγξσ ρςξμ ποξρωπικό υώοξ αουείωμ



Απξθήκεσρη αουείξσ ρςξμ ποξρωπικό υώοξ αουείωμ



Αμαζήςηρη αουείωμ ρςξμ ποξρωπικό υώοξ αουείωμ



Διαγοατή αουείξσ ρςξμ ποξρωπικό υώοξ αουείωμ

Καμάλια μέωμ (rss feeds)


Εγκαςάρςαρη ποξγοάμμαςξπ αμάγμωρηπ ειδήρεωμ



Ποόρθερη ρςξ ποόγοαμμα αμάγμωρηπ ειδήρεωμ κάπξιξ από ςα rss feeds ςηπ δικςσακήπ πύληπ
ςξσ ΠΔ

Ηλεκςοξμικέπ κάοςεπ (e-cards)


Απξρςξλή ηλεκςοξμικήπ κάοςαπ ρςξμ εκπαιδεσςή

Παοαςηοήρειπ – Υπξδείνειπ
Ο εκπαιδεσςήπ ποέπει μα παοξσριάρει ρςξμ σπεύθσμξ ΕΠΕΗΤ ςη δικςσακή πύλη ςξσ ΠΔ ωπ ρημείξ
ρσγκέμςοωρηπ δικςσακώμ σπηοεριώμ και σπηοεριώμ πεοιευξμέμξσ μέρω ςηπ επίδεινηπ ςωμ
παοαπάμω εμξςήςωμ ςξμίζξμςαπ ςη υοηριμόςηςά ςξσπ.

Ποόρθεςξ σλικό
http://www.sch.gr
http://www.sch.gr/forums
http://myfiles.sch.gr
http://www.sch.gr/e-cards
http://ts.sch.gr/peep
διατάμειεπ 39 και 47 - 49 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

