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             EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Πάτρα     21-10-2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                            Αριθ. Πρωτ. Φ.1.9β/ΚΔ/9912                                                                             

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ.& Δ/ΘΜΙΑΣ                        
                 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
  ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ     
                    ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. 

 
Ταχ.Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25Α 
Ταχ.Κώδικας    : 262 22 ΠΑΤΡΑ 
Ταχ.Θυρίδα      : 2540  
Πληροφορίες    : Πλώτα Δ. 
              Παπαδημητροπούλου Π. 
Τηλέφωνο        : 2610-362403, 428 
Fax                   : 2610-362410 
E-Mail              : mail@dellad.pde.sch.gr                                                                                                                                                      
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξ αποστάσεως σεμιναρίων  Moodle για Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης» 
 

  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1, εδάφ. α΄ του Ν. 2986/13-02-2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄) περί Δομής και Λειτουργίας της 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
3. Την υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1340/ τ. Β΄/16-10-2002) 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) με θέμα «Αναβάθμιση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

5. Την υπ’ αρ. 92995/Γ7/10-8-2012 Υ.Α (ΦΕΚ 2316/ τ. Β’ /10-08-2012) (ΑΔΑ: Β4ΓΘ9 – 
ΛΑΓ) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας 
επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» 

6. Την υπ’ αρ. Φ.39/8053/24-09-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΘ9-2ΝΝ) απόφαση του Περιφερειακού 
Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Αποσπάσεις και 
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών 
Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας (Διευθύνσεις ΔΕ 
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας)»  

7. Την υπ’ αρ. Φ.350.2/1/32/Δ1/02-01-2013 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Περιφερειακών Δ/ντων 
Εκπ/σης». 

8. Το υπ’ αρ. 1257/20-10-2014 έγγραφο του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ19 κ. Μπίρμπα Θεοδώρου. 

 

 

Εγκρίνουμε 

 
την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ηλείας και τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων 

Αχαΐας-Ηλείας κ. Μπίρμπα Θεόδωρο σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαΐας και 

 

              ΑΠΟΦΑΣΗ  
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απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

της περιφερειακής ενότητας Ηλείας, με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle». Η 

διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο και θα λάβει χώρα από 

αρχές Νοεμβρίου 2014 έως και αρχές Ιουνίου  2015. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με τη 

μέθοδο της «μεικτής» διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις 

και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή. 

 

Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:    

 

 

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Νταλούκας Βασίλειος ΠΕ19 (Τεχνικός Υπεύθυνος 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας. 

Συναντήσεις ΩΡΕΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΘΕΜΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 
1ο Τμήμα  

 
ΓΕΛ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 

1η 15:00 – 19:30 

ΓΕΛ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 

Αξιοποίηση 
τεχνικών 

ασύγχρονης και εξ 
αποστάσεως 

διδασκαλίας μέσα 
από το περιβάλλον 

ηλεκτρονικής 
μάθησης Moodle 

Τετάρτη 12/11/2014 

2η 15:00 – 19:30 Τετάρτη 10/12/2014 

3η 15:00 – 19:30 Τετάρτη 28/01/2015 

4η 15:00 – 19:30 Τετάρτη 18/03/2015 

5η 15:00 – 19:30 Τετάρτη 29/04/2015 

Συναντήσεις ΩΡΕΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΘΕΜΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 
2ο Τμήμα  

 
ΠΥΡΓΟΣ 

1η 15:00 – 19:30 

Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ 

Αξιοποίηση 
τεχνικών 

ασύγχρονης και εξ 
αποστάσεως 

διδασκαλίας μέσα 
από το περιβάλλον 

ηλεκτρονικής 
μάθησης Moodle 

Πέμπτη 13/11/2014 

2η 15:00 – 19:30 Πέμπτη 11/12/2014 

3η 15:00 – 19:30 Πέμπτη 29/01/2015 

4η 15:00 – 19:30 Πέμπτη 19/03/2015 

5η 15:00 – 19:30 Πέμπτη 07/05/2015 
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Επιμορφωτές για τις δια ζώσης συναντήσεις θα είναι: 

 Μπίρμπας Θεόδωρος   (Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής) 

 Δρούζας Παναγιώτης  (Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας) 

 Γοροζίδης Γεώργιος (Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ηλείας) 

 Λάκκα Ανδριάνα (Εκπαιδευτικός ΠΕ02) 

 Μοσχονάς Κωνσταντίνος (Εκπαιδευτικός ΠΕ19) 

 Χούπας Γεώργιος (Εκπαιδευτικός ΠΕ04) 

 
Για κάθε μία από τις 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. 

Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος 

που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι για το σεμινάριο εκτιμάται σε 120 

ώρες. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο: 

 η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι 

 η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση 

στο διαδίκτυο 

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:  

 Η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε 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 (blog), 

wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά. 

 Η χρήση συνεργατικών εργαλείων. 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα με 20 εκπαιδευόμενους σε 

καθένα από αυτά. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με 

κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-
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learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014 έως και 4/11/2014. 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  

      2α.  επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από   

            τις 5 δια ζώσης συναντήσεις  

      2β.   επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από  

            τις 5 δια ζώσης συναντήσεις. 

Από τις παραπάνω θέσεις το 10% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν πέρυσι το περσινό 

σεμινάριο, έκαναν τουλάχιστον 46 εργασίες, συμμετείχαν σε τουλάχιστον 3 συναντήσεις 

αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες 

εργασίες), το 20% σε αυτούς που έκαναν και πέρσι αίτηση αλλά δεν έγιναν δεκτοί και 10% 

σε σχολικούς συμβούλους και υπεύθυνους Δομών που έκαναν αίτηση. 

 

 

 

 

                                                                                   Ο Περιφερειακός Δ/ντής 
                                                                  Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 

                                            

 

                                                                         Γεώργιος Παναγιωτόπουλος  

   

  

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:                                                                                                       

 Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας 
 Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας 


