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Συέδιξ μαθήμαςξπ για ςξ αμςικείμεμξ #15:
«Δημιξσογία ρυξλικώμ ηλεκςοξμικώμ πεοιξδικώμ και ιρςξλξγίωμ»
Διδακςικόπ Σκξπόπ
Σκξπόπ ςξσ αμςικειμέμξσ είμαι ξ σπεύθσμξπ ΣΕΠΕΗΥ μα γμχοίρει ςξ ηλεκςοξμικό πεοιξδικό eemphasis, ςα ρυξλικά ηλεκςοξμικά πεοιξδικά και ςα ιρςξλόγια. Οι παοαπάμχ σπηοερίεπ
πεοιευξμέμξσ έυξσμ δημιξσογηθεί με ρκξπό μα υοηριμξπξιηθξύμ χπ παιδαγχγικά εογαλεία πξσ θα
εμιρυύρξσμ ςξ εκπαιδεσςικό έογξ.

Διάοκεια: 20’
Πεοιευόμεμα
Ηλεκςοξμικό πεοιξδικό ΠΣΔ, e-emphasis (www.sch.gr/magazine)


Πεοιήγηρη ρςα άοθοα ςξσ e-emphasis



Εύοερη παλαιξςέοχμ ςεσυώμ



Εγγοατή ρςξ newsletter ςξσ πεοιξδικξύ e-emphasis



Σςαςιρςικά επιρκεφιμόςηςαπ

Συξλικά ηλεκςοξμικά πεοιξδικά μξμάδχμ


Είρξδξπ ρςξ διαυειοιρςικό πεοιβάλλξμ (www.sch.gr/periodika)
Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην έχει ενεργοποιηθεί για ορισμένες μονάδες. Κάντε αναφορά
προβλήματος.



Δημιξσογία υοηρςώμ και αμάθερη οόλχμ ρςξμ καθέμα
o

Διαυειοιρςήπ, Υπεύθσμξπ έκδξρηπ πεοιξδικξύ, Σσμςάκςηπ



Οοιρμόπ διάςανηπ, λξγόςσπξσ και ςίςλξσ για ςξ πεοιξδικό



Δημιξσογία θεμαςικώμ εμξςήςχμ και άοθοχμ



Δημξρίεσρη πεοιξδικξύ

Δημιξσογία εκπαιδεσςικώμ ιρςξλξγίχμ


Δημιξσογία ιρςξλξγίξσ
o

Σσγγοατή μιαπ δημξρίεσρηπ

o

Σσγγοατή μιαπ ρελίδαπ

o

Αλλαγή εμτάμιρηπ ή θέμαςξπ ςξσ ιρςξλξγίξσ





o

Ποξρθήκη forum ρςξ ιρςξλόγιξ

o

Διαυείοιρη Blogroll

o

Ειραγχγή υοηρςώμ

o

Εμημέοχρη ποξτίλ ή αλλαγή κχδικξύ

Επιλξγέπ
o

Γεμικά

o

Σσγγοατή

o

Αμάγμχρη

o

Σσζήςηρη

o

Ιδιχςικόςηςα

o

permalinks

o

Blog Avatar

o

Forums

o

Embedded video

Σεμάοια υοήρηπ ςχμ ιρςξλξγίχμ χπ παιδαγχγικό εογαλείξ

Παοαςηοήρειπ – Υπξδείνειπ
Ο εκπαιδεσςήπ ποέπει μα παοξσριάρει ρςξμ σπεύθσμξ ΣΕΠΕΗΥ ςξμ ςοόπξ υειοιρμξύ ςχμ παοαπάμχ
εογαλείχμ ώρςε μα μπξοεί μα βξηθήρει ςξσπ σπόλξιπξσπ εκπαιδεσςικξύπ ρςη υοήρη ςξσπ και μα
καςεσθύμει ςξσπ μαθηςέπ ρςημ αμαζήςηρη αλλά και ρςημ παοαγχγή μέξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ.

Ποόρθεςξ σλικό
http://www.sch.gr/magazine
http://www.sch.gr/periodika
http://blogs.sch.gr
http://ts.sch.gr/peep
διατάμειεπ 43 – 44 και 66 ρςημ παοξσρίαρη Παοξσρίαρη_ςχμ_σπηοεριώμ_ςξσ_ΠΣΔ.ppt
http://www.sch.gr/docs
http://www.sch.gr/leaflets

Σσμεογαζόμεμξι τξοείπ:

Αμάδξυξπ:
Εοεσμηςικό Ακαδημαψκό
Ιμρςιςξύςξ Τευμξλξγίαπ Υπξλξγιρςώμ

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

