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Θέμα:  «Έγκριση διεξαγωγής σεμιναρίου στη Ρόδο με αξιοποίηση τεχνικών 
ασύγχρονης  και  εξ  αποστάσεως  διδασκαλίας  μέσω  περιβάλλοντος 
ηλεκτρονικής  μάθησης  moodle για  εκπαιδευτικούς  όλων των ειδικοτήτων 
Δ.Ε. νομού Δωδεκανήσου»

Έχοντας υπ΄ όψη: 
1. Το  Ν.  2986/τ.Α΄/Φ.Ε.Κ.  24/13.02.02  με  θέμα  «Οργάνωση  των  περιφερειακών 

υπηρεσιών…και άλλες διατάξεις».
2. Την  υπ.  αριθμ.  Φ353.1/324/105657/Δ1/τ.Β΄/Φ.Ε.Κ.1340/16.10.02  απόφαση  του 

ΥΠΕΠΘ  «Καθορισμός  των  ειδικότερων  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων…
συλλόγων των διδασκόντων», άρθρο 9, παρ.2, περ. ε και άρθρο 9, παρ. 2, εδαφ. δ.

3. Το αρθ.14, παρ. 1 του Π.Δ.201/1998 «Σεμινάρια εκπαιδευτικών – Συσκέψεις με 
το Σχολικό Σύμβουλο».

4. Το  με  αριθ.  πρωτ.  __/3.10.2012  έγγραφο  της  Σχολικού  Συμβούλου 
Πληροφορικής,  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν.  Δωδεκανήσου,  κας Καράκιζα 
Τσαμπίκας, με θέμα: «Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Ρόδο για την αξιοποίηση 
τεχνικών  ασύγχρονης  και  εξ  αποστάσεως  διδασκαλίας  μέσα  από  το 
περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης moodle».

5. Τη  θετική  εισήγηση  της  Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης  Επιστημονικής  & 
Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Δ/θμιας  Εκπ/σης  Νοτίου  Αιγαίου  κας Καράκιζα 
Τσαμπίκας, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ε  γ  κ  ρ  ί  ν  ο  υ  μ  ε   την  πραγματοποίηση  του  εξαμηνιαίου  εκπαιδευτικού  – 
επιμορφωτικού  σεμιναρίου  το  οποίο  πρόκειται  να  υλοποιηθεί  με  τη  μέθοδο  της 
ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,  με την συνεργασία και υποστήριξη του 
Ινστιτούτου  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  και  Εκδόσεων  (Ι.Τ.Υ.Ε.).  Το  σεμινάριο 
πρόκειται  να  υλοποιήσει  η  Σχολική  Σύμβουλος  Πληροφορικής  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου, κα Καράκιζα Τσαμπίκα, σε ένα πλήρες ημερολογιακό 
εξάμηνο από το τέλος Οκτωβρίου 2012 έως το τέλος του Απριλίου 2013 με μεικτή 
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μέθοδο διδασκαλίας συνδυάζοντας πέντε (5) «δια ζώσης» εκπαιδευτικές συναντήσεις 
με  τους  είκοσι  (20)  επιλεγμένους,  κατά  σειρά  προτεραιότητας,  εκπαιδευτικούς 
Δ/θμιας  Εκπ/σης  Ν.  Δωδεκανήσου.  Το  εξαμηνιαίο,  είκοσι  έξι  (26)  εβδομάδων 
επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Εβδομάδα 
του 

σεμιναρίου

Ημερομηνία πραγματοποίησης 
των «δια ζώσης» συναντήσεων

Ώρες που πραγματοποιείται η 
καθεμιά από τις «δια ζώσης» 

συναντήσεις
1η Πέμπτη 01.11.2012 15:00 – 19:00
7η Πέμπτη 13.12.2012 15:00 – 19:00
12η Πέμπτη 24.01.2013 15:00 – 19:00
18η Πέμπτη 07.03.2013 15:00 – 19:00
24η Πέμπτη 18.04.2013 15:00 – 19:00

Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους του 1ου Γυμνασίου Ρόδου. 
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι:

• η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές 
ασύγχρονης  και  εξ’  αποστάσεως  διδασκαλίας,  όπως  είναι  η  κατασκευή 
ηλεκτρονικών  μαθημάτων  με  το  δημοφιλές  περιβάλλον  ηλεκτρονικής 
μάθησης/διδασκαλίας moodle. 

• η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
• η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού 

για  ποικίλες  εφαρμογές  χρήσιμες  για  τους  εκπαιδευτικούς,  όπως  είναι  οι 
παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά. 

• η  γνωριμία  και  χρήση  ποικίλων  διαδικτυακών  εφαρμογών/εργαλείων  που 
υποστηρίζονται  από  το  Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο  (ΠΣΔ)  και  είναι 
διαθέσιμα  στους  εκπαιδευτικούς  όλων  των  ειδικοτήτων,  όπως  είναι  η 
δημιουργία  ιστολογίου,  wiki,  η  κατασκευή  ιστοσελίδων,  γκαλερί 
φωτογραφιών κ.ά.

• Η χρήση συνεργατικών εργαλείων.

Για κάθε μία από τις είκοσι έξι (26) εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι 
θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle 
για  την   πρόσβαση στο εβδομαδιαίο  εκπαιδευτικό  τους  υλικό  και  την  υλοποίηση 
ορισμένων  ασκήσεων  εμπέδωσης.  Οι  ασκήσεις  αυτές  θα  στέλνονται  ηλεκτρονικά 
(μέσω  διαδικτύου)  από  τους  μετέχοντες  εκπαιδευτικούς  προκειμένου  αυτές  να 
βαθμολογηθούν. Ο χρόνος που εκτιμάται ότι απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από 
το  σπίτι  τόσο  όσον  αφορά  το  φετινό  σεμινάριο  όσο  και  αυτό  που  διεξήχθη  τα 
προηγούμενα έτη εκτιμάται σε 120 ώρες. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για 
τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

• η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι,
• η ήδη προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και κυρίως 
η δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το  σεμινάριο  απευθύνεται  στους  εκπαιδευτικούς  όλων  των  ειδικοτήτων 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Το  τμήμα  που  δημιουργηθεί  θα  είναι  είκοσι  (20) 
εκπαιδευόμενων.  Σε  περίπτωση  περισσότερων  αιτήσεων,  οι  εκπαιδευόμενοι  θα 
επιλεγούν  με  κλήρωση.  Οι  αιτήσεις  θα  υποβάλλονται  μόνο  ηλεκτρονικά  στη 
διεύθυνση  http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2012 έως  και  την  Κυριακή  21.10.2012. 
Στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση θα δοθούν 2 CD/DVD με το λογισμικό που θα 
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χρησιμοποιηθεί στο σεμινάριο Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη 
χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:

1. επιτυχής ολοκλήρωση του 25% των συνολικών εργασιών (δηλαδή 33 
εργασίες) μέχρι την ημερομηνία της  3ης δια ζώσης συνάντησης καθώς και 
εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις,

2. α.  επιτυχής  ολοκλήρωση του  70% των ασκήσεων εμπέδωσης και 
συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις, β. επιτυχής ολοκλήρωση 
του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια 
ζώσης συναντήσεις.

Από τις παραπάνω θέσεις το 20% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν το περσινό 
σεμινάριο έκαναν τουλάχιστον 46 εργασίες  αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας 
προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες), και το 20% σε 
αυτούς που έκαναν και πέρσι αίτηση αλλά δεν έγιναν δεκτοί.

Καλούνται επομένως οι εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης του νομού Δωδεκανήσου, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι θα προκύψουν από τη σειρά προτεραιότητας και 
κλήρωσης από την δήλωση συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό αυτό 
σεμινάριο,  να μετάσχουν σε αυτό. Η συμμετοχή τους σε καμιά περίπτωση δεν θα 
παρακωλύει το σχολικό πρόγραμμα των μονάδων που υπηρετούν.  Οι δαπάνες και 
τυχόν έξοδα μετακίνησης, διαμονής τους κ.λπ.  σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνουν 
την  Υπηρεσία. Μετά  την  ολοκλήρωση  της  φοίτησης  θα  χορηγηθούν,  από  τους 
υπευθύνους  οργάνωσης  και  υλοποίησης  του  εκπαιδευτικού  –  επιμορφωτικού 
σεμιναρίου βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης.
     

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Δρ. Νικόλαος Γ. ΡΑΠΤΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών :  Εκπαιδευτικούς  όλων των ειδικοτήτων των Δημοσίων και 
Ιδιωτικών  Σχολείων  Δ/θμιας  Εκπ/σης  Ν.  Δωδεκανήσου,  μέσω  της  Διεύθυνσης 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου και των σχολείων τους.

Κοιν: Δ.Δ.Ε. Ν. Δωδεκανήσου.
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