
ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηζη ηεσνικών αζύγσπονηρ και εξ’ αποζηάζεωρ διδαζκαλίαρ (e-Learning) 

μέζα από ηο πεπιβάλλον ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ Moodle» 
 

1. ύκθσλα κε ην ππ. Αξ. έγγξαθν 6880β/16-10-2015, ν ρνιηθόο ύκβνπινο 

Πιεξνθνξηθήο Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο & Κνξηλζίαο θ. ηαύξνο Κσηζάθεο θαη ηα 

ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ Αξγνιίδαο, Κνξηλζίαο, θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. 

Αραΐαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο 

Γ.Δ. Πεινπνλλήζνπ θαη ηηο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο, 

Κνξηλζίαο & Αξγνιίδαο, δηνξγαλώλεη 3 ζεκηλάξηα (1 ζηελ Αξγνιίδα, 1 ζηελ Αξθαδία 

θαη 1 ζηελ Κνξηλζία), κε ζέκα «Αμηνπνίεζε ηερληθώλ αζύγρξνλεο και εξ αποζηάζεωρ 

διδαζκαλίαρ (e-Learning) μέζα από ηο πεπιβάλλον ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ Moodle». 

Σν παξαπάλσ ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Αηηηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αιεμαλδξνύπνιεο, Άκθηζζαο, 

Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Άξηαο, Αραΐαο, Γξάκαο, Γσδεθαλήζνπ, Δπξπηαλίαο, Εαθύλζνπ, 

Ζιείαο, Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Καξδίηζαο, Κέξθπξαο, Κνξηλζίαο, Κπθιάδσλ, 

Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Μεζζελίαο, Πηεξίαο, Πξέβεδαο, Ρεζύκλνπ, εξξώλ, πάξηεο, 

Φσθίδαο θαη Υαλίσλ, ελώ παξνπζηάζηεθε ζε ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλώζεθαλ ππό ηελ 

αηγίδα ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. θαη θίλεζε ην ελδηαθέξνλ πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ.. 

 

Αληηθείκελν θαη ζηόρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη:  

 ε εμνηθείσζε θαη ε εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεζόδνπο θαη ηερληθέο αζύγρξνλεο 

θαη εμ’ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, όπσο είλαη ε θαηαζθεπή ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ κε 

ην δεκνθηιέο πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο/δηδαζθαιίαο Moodle 

 ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε απιώλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία 

 ε εθκάζεζε θαη ρξήζε ειεύζεξνπ θαη αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ γεληθνύ ζθνπνύ γηα πνηθίιεο 

εθαξκνγέο ρξήζηκεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο είλαη νη παξνπζηάζεηο, ε 

επεμεξγαζία ήρνπ θαη εηθόλαο θ.ά.  

 ε γλσξηκία θαη ρξήζε πνηθίισλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ/εξγαιείσλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ) θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, όπσο είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ (blog), wiki, 

ε θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, γθαιεξί θσηνγξαθηώλ θ.ά. 

 Ζ ρξήζε ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ. 

 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη έλα πιήξεο εκεξνινγηαθό εμάκελν, από 9/11/2015 έσο  

6/6/2016. Θα πινπνηεζεί κε ηε «κεηθηή» κέζνδν δηδαζθαιίαο, ζπλδπάδνληαο 5 δηα δώζεο 

εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο θαη 26 εβδνκάδεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε κε ρξήζε ππνινγηζηή.  

 

Οη 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο αλά ζεκηλάξην  ζα γίλνπλ: 

 

Α. Αξγνιίδα, ζην 1ν Γπκλάζην Ναππιίνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ησλ 5 απηώλ ζπλαληήζεσλ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Τμήμα 1 Απγολίδαρ 

 

πλάληεζε Ώξεο 1ο Γσμνάζιο Νασπλίοσ 

1 15:00 – 19:30 Γεπηέξα 09/11/2015 

2 15:00 – 19:30 Γεπηέξα 11/1/2016 

3 15:00 – 19:30 Γεπηέξα 22/02/2016 

4 15:00 – 19:30 Γεπηέξα 21/03/2016 
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5 15:00 – 19:30 Γεπηέξα 11/04/2016 

 

 

Β. ηελ αίζνπζα ηειεδηαζθέςεσλ Αξθαδίαο. Σν ρξνλνδηάγξακκα ησλ 5 απηώλ 

ζπλαληήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

πλάληεζε Ώξεο Αίθοσζα 
ηηλεδιαζκέψεων Αρκαδίας 

1 15:00 – 19:30 Σξίηε 10/11/2015 

2 15:00 – 19:30 Σξίηε 12/1/2016 

3 15:00 – 19:30 Σξίηε 23/02/2016 

4 15:00 – 19:30 Σξίηε 22/03/2016 

5 15:00 – 19:30 Σξίηε 12/04/2016 

 

 

Γ. Κνξηλζία, ζηελ αίζνπζα ηειεδηαζθέςεσλ Κνξηλζίαο. Σν ρξνλνδηάγξακκα ησλ 5 απηώλ 

ζπλαληήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Δβδνκάδα Ώξεο Αίθοσζα 
ηηλεδιαζκέψεων Κορινθίας 

1 15:00 – 19:30 Σεηάξηε 11/11/2015 

2 15:00 – 19:30 Σεηάξηε 13/1/2016 

3 15:00 – 19:30 Σεηάξηε 24/02/2016 

4 15:00 – 19:30 Σεηάξηε 23/03/2016 

5 15:00 – 19:30 Σεηάξηε 13/04/2016 

 

Γηα θάζε κία από ηηο 26 εβδνκάδεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα ρξεζηκνπνηνύλ ην 

δηαδίθηπν θαη ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο Μoodle γηα ηελ  πξόζβαζε ζην 

εβδνκαδηαίν εθπαηδεπηηθό ηνπο πιηθό θαη ηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ αζθήζεσλ εκπέδσζεο. Σηο 

αζθήζεηο απηέο ζα ζηέιλνπλ ειεθηξνληθά (κέζσ δηαδηθηύνπ) γηα βαζκνιόγεζε. Ο ρξόλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα κειέηε θαη εκπέδσζε από ην ζπίηη γηα ην ζεκηλάξην εθηηκάηαη ζε 120 ώξεο. Καηά 

ζπλέπεηα, θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην: 

 ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, θαηά πξνηίκεζε από ην ζπίηη 

 ε πξνϋπάξρνπζα εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν 

 

Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζηνπο εκπαιδεςηικούρ όλων ηων ειδικοηήηων Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Θα δεκηνπξγεζεί ηκήκα 20 εθπαηδεπόκελσλ. ε πεξίπησζε 

πεξηζζόηεξσλ αηηήζεσλ, νη εθπαηδεπόκελνη ζα επηιεγνύλ κε θιήξσζε. Οη αηηήζεηο 

ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2015 έωρ 

και 1/11/2015. Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηε ρνξήγεζε αληίζηνηρεο 

βεβαίσζεο απαηηείηαη: 

1. επιηςσήρ ολοκλήπωζη 30 επγαζιών μέσπι 11/2/2016 θαζώο θαη εθπιήξσζε κίαο από 

ηηο δύν επόκελεο πξνϋπνζέζεηο  

      2α. επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 70% ησλ αζθήζεσλ εκπέδσζεο θαη ζπκκεηνρή ζε 4 από ηηο 5 

δηα δώζεο ζπλαληήζεηο  

http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2015
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      2β. επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 85% ησλ αζθήζεσλ εκπέδσζεο θαη ζπκκεηνρή ζε 3 από ηηο 5 

δηα δώζεο ζπλαληήζεηο. 

 

 

Από ηηο παξαπάλσ ζέζεηο:  

 10% ζα δνζεί ζε άηνκα πνπ μεθίλεζαλ ην πεξζηλό ζεκηλάξην «Αμηνπνίεζε ηερληθώλ 

αζύγρξνλεο θαη εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο κέζα από ην πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο Moodle» ππέβαιαλ ηνπιάρηζηνλ 65 εξγαζίεο, ζπκκεηείραλ ζε ηνπιάρηζηνλ 3 

ζπλαληήζεηο αιιά δελ ην νινθιήξσζαλ (δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζε απηνύο πνπ έθαλαλ 

ηηο πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο) 

 ην 10% ζε όζνπο παξαθνινύζεζαλ ην πεξζηλό ζεκηλάξην «Φεθηαθή Ξελόγισζζε Σάμε 

ζηελ Πξάμε», ππέβαιαλ ηνπιάρηζηνλ 25 από ηηο ππνρξεσηηθέο εξγαζίεο, ζπκκεηείραλ ζε 

ηνπιάρηζηνλ κηα δηα δώζεο ζπλάληεζε αιιά δελ ην νινθιήξσζαλ 

 ην 20% ζε απηνύο πνπ έθαλαλ θαη πέξζη αίηεζε ζε δηα δώζεο ηκήκαηα αιιά δελ έγηλαλ 

δεθηνί 

 ην 10% ζε απηνύο πνπ έθαλαλ αίηεζε ζε δηα δώζεο ηκήκαηα θαη ηηο δπν ηειεπηαίεο 

ρξνληέο αιιά δελ έγηλαλ δεθηνί 

 10% ζε ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο θαη ππεύζπλνπο Γνκώλ πνπ έθαλαλ αίηεζε. 

 

Παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ ζεκηλαξίνπ.  

 

 

 
Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 


