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Νέες Αλλαγές στο www.inital.gr 1/9/2010

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε γι' αυτές τις αλλαγές προκειμένου να χρησιμοποιείτε
σωστά την ιστοσελίδα.

Όλες οι αλλαγές αποτελούν αλλαγές ουσίας και παρακαλούμε να προσέξετε τα παρακάτω.

Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζονται πλέον σε κάθε άρθρο α/ προσθήκη σχολίου (κάτω
δίπλα στο περισσότερα) και
β/
δυνατότητα αξιολόγησης
του άρθρου.

Tα σχόλια έχουν διάφορες επιλογές τις οποίες θα δείτε. Θα θέλαμε όμως να μπουν κάποιοι
κανόνες που αν δεν τηρηθούν δεν θα δημοσιοποιούνται τα σχόλια.

α/ Να είναι ψύχραιμα, σωστά διατυπωμένα για τον αναγνώστη και μη υβριστικά. Αν δεν
τηρούνται αυτοί οι απλοί όροι δεν θα δημοσιοποιούνται. Τα σχόλια για τα μέλη του
συλλόγου αναρτώνται ελεύθερα και άμεσα όμως μπορούν να αφαιρεθούν, για τους
επισκέπτες θα περνάνε πρώτα απο έγκριση.
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β/ Να μην είναι σε greeklish αφού θα εμφανίζονται στη πρώτη σελίδα και η συγκεκριμένη
μορφή ενοχλεί πολλούς αναγνώστες αφού δείχνει προχειρότητα και βιασύνη.

Τα σχόλια δεν ακυρώνουν το φόρουμ που και εκεί καλό θα ήταν να μην γράφουμε
greeklish
αντίθετα το αναβαθμίζουν αφού θα
γίνουν βάση συζήτησης - αν είναι εύστοχα.

Η βαθμολόγηση των άρθρων είναι ψηλά σε κάθε άρθρο απο το 1-5 (κακό - άριστο).

Το site απέκτησε πλέον και on line ραδιόφωνο, πρόταση του φίλου μας anima italiana,
το banner με το οποίο συνδέεστε με τον σταθμό
που είναι απο τους καλύτερους στην Ιταλία
, είναι κάτω απο τις διαφημίσεις αρκετά ευανάγνωστο.
Την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε ένα πρόσθετο της microsoft εκτός
αν ήδη το έχετε εκτελέσει στο παρελθόν
.

Κάτω απο το counter έχει προστεθεί η πληροφόρηση για το πόσοι επισκέπτες και πόσα
μέλη είναι on line στο site μας ανά πάσα στιγμή
. Η επισκεψιμότητα έχει ανέβει πάρα πολύ και η πληροφόρηση αυτή είναι χρήσιμη.

άλλες αλλαγές που έγιναν 7/2010

Τα σημαντικότερα link με ιστοσελίδες υψηλού ενδιαφέροντος για καθηγητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθηγητές Ιταλικής
έγιναν και εξωτερικά με δικό τους banner ώστε με ένα κλικ να μεταφέρεστε άμεσα
στην ιστοσελίδα που θέλετε δείτε τα αριστερά στην ιστοσελίδα μας.

Όλα τα υπόλοιπα links συνεχίζουν να υπάρχουν στο banner LINKS - ΟΛΑ ΤΑ WEB LINK
(αριστερά). Μόλις ανοίγει σας μεταφέρει σε πληθώρα απο συνδέσμους σε
κατηγορίες.
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Λιγότερο Εμφανείς Αλλαγές

NEWSLETTER

Στην αριστερή στήλη θα δείτε την ένδειξη NEWSLETTER "Καταχωρήστε το email σας
για να λαμβάνετε το Newsletter" παρακαλούμε εγγραφείτε το συντομότερο.

Εισάγετε το email σας σωστά και πατήστε εγγραφή.
Για επιβεβαίωση θα σας ζητήσει να βάλετε μία λέξη στα αγγλικά στο πλαίσιο που θα
ανοίξει και να πατήσετε το
complete subscription request
Αφού το κάνετε αυτό θα λάβετε ένα email στο email που καταχωρίσατε με ένα link μό
λις πατήσετε το link ολοκληρώνετε την εγγραφή.
Με τον τρόπο αυτό θα λαμβάνετε κάθε ημέρα ένα email με ενημέρωση για όλα τα νέα
άρθρα που έχουν αναρτηθεί στo
www.inital.gr
αυτόματα
.

Το εβδομαδιαίο newsletter που σας στέλναμε κάθε εβδομάδα θα καταργηθεί από 1/9/2010
διότι ο τρόπος που επιλέξαμε
είναι πιο εύκολος, ασφαλής και προστατεύει τα email σας από κακόβουλη χρήση.

Παρακαλούμε κάντε από σήμερα την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή για
οποιοδήποτε πρόβλημα
initalgr@gmail.com
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση.
Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
.

PRIVATE MESSAGE - CHAT
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Σε δύο μέρη του site υπάρχει πλέον η δυνατότητα private message μεταξύ των
εγγεγραμμένων μελών του site πάνω απο 300 μέχρι στιγμής και φυσικά με τους
διαχειριστές.

Για να δείτε την ένδειξη chat πρέπει να έχετε εισέλθει στο site με τον κωδικό σας

α/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΛΟΥΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ "CHAT ΜΕΛΩΝ"
β/ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ POST ΘΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "PM"
Και τα δύο, αν τα πατήσετε ανοίγουν την ίδια σελίδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΗΝΥΜΑ

Μετά αν θέλετε να δημιουργήσετε μήνυμα πατάτε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Κάνετε κλικ στο ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ και ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Επιλέγετε σε ποιόν χρήστη θέλετε να στείλετε το μήνυμα σας, εμφανίζονται με τα
ονόματα που έχουν στο φόρουμ οι ίδιοι ανα πάσα στιγμή μπορούν να τα αλλάξουν.
Γράφετε το μήνυμα σας
Πατάτε ΑΠΟΣΤΟΛΗ και το μήνυμα έφυγε, αν δεχτείτε απάντηση τότε μπορείτε και εσείς
να απαντήσετε ή να στείλετε νέο μήνυμα.

Προσπαθούμε να βάλουμε και chat αντίστοιχο του facebook στο φόρουμ.

COUNTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Στην αριστερή κολώνα του site θα δείτε ότι εγκαταστάθηκε μετρητής επισκεπτών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Πλέον υπάρχει χώρος για 11 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ στην πρώτη σελίδα + 10
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ
αυτό θα βοηθήσει νέους επισκέπτες να βλέπουν περισσότερα άρθρα.

Από την στατιστική προέκυψε ότι ο μέσος όρος ήταν δημοσίευση 10 άρθρων ανά ημέρα
οπότε με 21 άρθρα στη πρώτη σελίδα ο κάθε αναγνώστης θα βλέπει ειδήσεις
τουλάχιστον δύο ημερών.

Οι διαχειριστές

Ντίνα Καραγιοβάννη και Δημήτρης Κυρίκος

Λίγα λόγια για τη λειτουργία του site
30/1/2010
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε από ενημέρωση που σας στείλαμε το Δεκέμβριο του 2009, το site του
Συλλόγου μας, www.inital.gr , είναι πλέον πραγματικότητα.
Το site είναι μία προσφορά του εκδοτικού οίκου Edilingua και κλείνει ένα μήνα
δοκιμαστικής λειτουργίας.
Στο site θα βρείτε έγκυρη και καθημερινή ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα καθώς και
για τα θέματα που μας αφορούν.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ SITE
Άρθρα
Στην αρχική σελίδα www.initial.gr θα βρίσκετε πάντα τα νεότερα άρθρα με
ημερολογιακή σειρά.
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Μετά από 8-10 ημέρες παραμονής στην αρχική σελίδα τα άρθρα μεταφέρονται στην
εσωτερική σελίδα (
http:
//inital.gr/Άρθρα
).
Για να είναι το site φιλικό στον αναγνώστη τα άρθρα που μεταφέρονται κατηγοριοποιούν
ται ανάλογα με το περιεχόμενο.
Στο αριστερό μέρος της οθόνης θα βρείτε την επικεφαλίδα Περιεχόμενα και αμέσως μετά
την επιλογή Άρθρα.
Πατήστε την επιλογή Άρθρα και θα δείτε τις κατηγορίες με σύντομη περιγραφή του
περιεχομένου και τον αριθμό των άρθρων που περιέχει η κάθε κατηγορία.
Αν πατήσετε στο http://inital.gr/Άρθρα θα μεταφερθείτε αυτόματα.
Οι κατηγορίες είναι «τοποθετημένες» με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο
αναγνώστης στην ανάγνωση των θεμάτων που μας αφορούν, οπότε οι πρώτες
κατηγορίες είναι άμεσου ενδιαφέροντος, ενώ οι επόμενες έχουν θέματα
γενικότερου ενδιαφέροντος
.
Το Μας Αφορούν (πρώτη επιλογή) είναι πάλι τα άρθρα της πρώτης σελίδας, μετά θα βρείτε
τα :
http://inital.gr/Άρθρα/29-Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση
http://inital.gr/Άρθρα/65-Ωρομίσθιοι-Αναπληρωτές κ.τ.λ.
Θα βρείτε επίσης photogallery στο http://inital.gr/Άρθρα/80-Φωτογραφικό-Υλικό-απο-Ιταλία
.
Όσοι επιθυμούν να στέλνουν φωτογραφίες από τοπία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία
κ.τ.λ. από την Ιταλία μπορούν να το κάνουν στέλνοντας τις στο initalgr@gmail.com , θα
μπουν σε ειδική κατηγορία με τίτλο
Φωτογραφίες μελών
. Παρακαλούμε μόνο να μας ενημερώνετε για τον τόπο ή την περιοχή που τραβήχτηκε η
φωτογραφία.
Στην πρώτη σελίδα στο αριστερό μέρος κάτω από την επιλογή άρθρα θα βρείτε την
επιλογή FAQ
(Frequently Asked Questions) , αν πατήσετε
http://inital.gr/faq
θα μεταφερθείτε αυτόματα.
Το FAQ περιέχει σύντομες ερωτήσεις και απαντήσεις για το site.
ΠΗΓΕΣ
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Πρώτη επιλογή στο πηγές είναι τα web links.
Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση των links, αν πατήσετε http://inital.gr/web-links
θα μεταφερθείτε αυτόματα.
Πάλι θα δείτε κατηγορίες και δίπλα σε κάθε κατηγορία θα δείτε έναν αριθμό που σας
ενημερώνει πόσα links περιέχει κάθε κατηγορία.
Μπείτε σε όλες τις
κατηγορίες, πχ τα Εκπαιδευτικά link (
http://inital.gr/web-links/19-educational-links
) περιέχουν έως τώρα 97 link χρήσιμων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων για όλα τα επίπεδα
εκμάθησης των Ιταλικών. Αυτό σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες πάνω από 5 σελίδες με
εκπαιδευτικές ιστοσελίδες από Ιταλία και Ελλάδα. Μπείτε σε όλες τις σελίδες των
εκπαιδευτικών links , ανοίξτε τις ιστοσελίδες, περιηγηθείτε και επιλέξτε αυτές που σας
ταιριάζουν για την οργάνωση του μαθήματός σας.
Θα θέλαμε την βοήθεια σας για τον εμπλουτισμό των web links.
Όταν βρίσκετε χρήσιμες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο να μας τις κοινοποιείτε στο initalgr@g
mail.com
,
με αυτόν τον τρόπο, το site θα γίνει
ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του κάθε καθηγητή.
Το news feeds είναι, επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμο.
Πρακτικά αυτή η επιλογή ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα με νέα από επιλεγμένες
ιστοσελίδες, π.χ. έχουμε βάλει ήδη το news feed του
www.esos.gr
οπότε έχουμε άμεσα τα νέα που δημοσιεύει το esos.

Αν πατήσετε το http://inital.gr/news-feeds/5-blogs-sites/16-esos-gr θα μεταφερθείτε
αυτόματα.
Θα βάλουμε κάποια ενδιαφέροντα news feeds στο μέλλον.
Αν θέλετε, μπορείτε να μας προτείνετε ιστοσελίδες που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε
σαν news feeds στο initalgr@gmail.com .
Στην αρχική σελίδα και κάτω από τον τίτλο του Συλλόγου θα δείτε κάποιες επιλογές
(banners), αυτά θα ενημερωθούν με πληροφορίες που θα μένουν μόνιμα ή για πολύ καιρό
στα σημεία αυτά.
Μέσω του Επικοινωνία ή στο inital.gr@gmail.com μπορείτε να στέλνετε όποια πληροφορία
θεωρείτε χρήσιμη.
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Το Φόρουμ δεν έχει ανοίξει ακόμα και θα ενημερωθείτε σχετικά με αυτό στο μέλλον.
Τα Νέα Ανακοινώσεις θα περιέχουν κρυφά (μόνο για μέλη) αλλά και φανερά (δημόσια)
άρθρα, μία λειτουργία για την οποία θα ενημερωθείτε στο προσεχές μέλλον.
Το Φόρουμ και τα Νέα Ανακοινώσεις θα χρησιμεύουν για την επικοινωνία μας και
θα λειτουργήσουν όταν θα δοθούν usernames και passwords αφού ελεγχθεί ότι οι
αιτούντες είναι εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου.
Το Στόχοι Συλλόγου είναι ήδη ενημερωμένο.
Το Σχολεία 2009-2010 είναι ήδη ενημέρωμένο.
Θέλουμε οπωσδήποτε τη βοήθειά σας
1. Η ευθύνη για την ενημέρωση του site δεν μπορεί να πέσει στις πλάτες ενός ή δύο ατόμων
μόνο.
2. Παρακαλούμε να στέλνετε άρθρα τα οποία θεωρείτε ότι αφορούν τον Κλάδο μας.
3. Παρακαλούμε να στέλνετε links τα οποία θεωρείτε ενδιαφέροντα .
4. Παρακαλούμε να στέλνετε (όταν βρίσκετε) νέα για συνέδρια, ημερίδες, υποτροφίες
κτλ
.
5. Παρακαλούμε να στέλνετε ό,τι νομίζετε ότι είναι χρήσιμο για την ιστοσελίδα, το
οποίο μετά από ένα σύντομο έλεγχο θα δημοσιεύεται.
6. Παρακαλούμε να στέλνετε άρθρα της καθημερινότητάς σας στα σχολεία σας, για
τη ζωή των ωρομισθίων σε απομακρυσμένες περιοχές, καινοτόμες ιδέες κ.τ.λ.
7. Παρακαλούμε, επίσης , να στέλνετε πληροφορίες εμπιστευτικού περιεχομένου που
θα πρέπει να γνωρίζει το Προεδρείο ειδικά για θέματα που αφορούν στην
προώθηση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την προώθηση των
Ιταλικών στα σχολεία όλης της χώρας.
Όποιος συνάδελφος δεν έχει πρόσβαση σε υπολογιστή παρακαλείται να
δραστηριοποιηθεί, ώστε να βρει κάποιον που μπορεί να τον εξυπηρετεί.
Επίσης οι συνάδελφοι που διαβάζουν αυτό το μήνυμα και γνωρίζουν συναδέλφους οι οποίοι
δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή παρακαλούνται
να τους ενημερώσουν για την ύπαρξη του siτe τηλεφωνικά.
Η σωστή και γρήγορη ενημέρωση του site είναι ευθύνη όλων μας.

Καλή αρχή λοιπόν.
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Ευχαριστούμε την Ρίκα Ιωαννίδου και Κωνσταντίνα Καραγιοβάννη για τις απόψεις που
παρέθεσαν όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο.
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