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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ  
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ  

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΒΡΟΤ 
 

Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα 

χολικόσ φμβουλοσ Κλάδου ΠΕ19 Θράκθσ 

Σαχ. Δ/νςθ : Διμθτρασ 19, 68100 Αλεξ/πολθ 

Σθλζφ :  2551355357, 6932532960 

Fax: 25510-88987,        e-mail:  sym19-evr@sch.gr 

 

ΠΡΟ:   

Εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτήτων των 
Δ/νςεων Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπ/ςθσ Ζβρου, Ροδόπησ, 
Ξάνθησ   (Δια μζσου των οικείων  
Διευθφνσεων  Εκπαίδευσης) 

ΚΟΙΝ:    
 Περ/κι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Αν Μακ & Θράκθσ 
 Προϊςτάμενουσ Επιςτ. και Παιδ. 

Κακοδιγθςθσ Α/κμιασ και Δ/βάκμιασ Εκπ. 
Περιφ. Δ/νςθσ Ανατ. Μακ Θρακθσ 

 χολικοφσ υμβοφλουσ και Τπευκφνων 
Δομών 

 ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. Ζβρου 

 ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ Αχαΐασ 

 
Θζμα: Πρόςκληςη για ςυμμετοχή ςε  επιμορφωτική δραςτηριότητα. 

χετικό:  Αρ. Πρ . : Φ.15 /8534/24-10-2016 ζγκριςθ τθσ Περιφ Δ/νςθσ Π & Δ Εκπ Αν. Μακεδ. Θράκθσ. 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι και ςυναδζλφιςςεσ,  

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερώςουμε για τo παρακάτω ςεμινάριο που διοργανώνεται ωσ εξισ: 

Διοργάνωςθ: χολικι φμβουλοσ Πλθροφορικισ, Ναλμπάντθ Θεοδώρα 

υνδιοργάνωςθ - 
Τποςτιριξθ: 

ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. Αχαΐασ, ΚΕΠΛΘΝΕΣ Ζβρου, Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου 

Επιμορφωτζσ Παπατςίμπασ Βαςίλθσ, Ναλμπάντθ Θεοδώρα, Διαμαντισ Χαράλαμποσ 

Επιμορφοφμενοι: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  

Δραςτθριότθτα  Επιμορφωτικι δραςτθριότθτα  

Αντικείμενο: "Αξιοποίηςη Σεχνικών Αςφγχρονησ και εξ αποςτάςεωσ Διδαςκαλίασ μζςα 
από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικήσ Μάθηςησ Moodle". 

τόχοσ: κοπόσ του ςεμιναρίου είναι θ γνωριμία και εξοικείωςθ των 
εκπαιδευτικών με μία πλθκώρα εργαλείων των ΣΠΕ που είναι χριςιμα για 
τθ διδακτικι πράξθ. 

Αντικείμενα και επιμζρουσ ςτόχοι του ςεμιναρίου είναι:  

 θ εξοικείωςθ και θ εξάςκθςθ των εκπαιδευτικών με μεκόδουσ και 
τεχνικζσ αςφγχρονθσ και εξ’ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ, όπωσ είναι θ 
καταςκευι θλεκτρονικών μακθμάτων με το δθμοφιλζσ περιβάλλον 
θλεκτρονικισ μάκθςθσ/διδαςκαλίασ Moodle 

 θ δθμιουργία και χριςθ απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών ςτθ 
διδαςκαλία 

 θ εκμάκθςθ και χριςθ ελεφκερου και ανοιχτοφ λογιςμικοφ γενικοφ 
ςκοποφ για ποικίλεσ εφαρμογζσ χριςιμεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, 
όπωσ είναι οι παρουςιάςεισ, θ επεξεργαςία ιχου και εικόνασ κ.ά.  

 θ γνωριμία και χριςθ ποικίλων διαδικτυακών 
εφαρμογών/εργαλείων που υποςτθρίηονται από το Πανελλινιο 
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χολικό Δίκτυο (ΠΔ) και είναι διακζςιμα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
όλων των ειδικοτιτων, όπωσ είναι θ δθμιουργία ιςτολογίου (blog), 
wiki, θ καταςκευι ιςτοςελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά. 

 Θ χριςθ ςυνεργατικών εργαλείων. 

Εκπαιδευτικζσ 
τεχνικζσ 

«Μεικτι» μζκοδοσ διδαςκαλίασ (5 δια ηώςθσ ςυναντιςεισ και 26 
εβδομάδεσ εκπαίδευςθσ από απόςταςθ με χριςθ υπολογιςτι) 

Θμερομθνία 
διεξαγωγισ 

Εκτόσ ωραρίου διδαςκαλίασ 
Οι 5 δια ηώςθσ ςυναντιςεισ κα γίνουν ςτο ΠΕΚ Αλεξανδροφπολησ για 

τα 2 τμιματα εκπαιδευομζνων. Σο χρονοδιάγραμμα των 5 αυτών 
ςυναντιςεων εμφανίηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

υνάντηςη Ώρεσ 1ο τμήμα 2ο τμήμα 

1 15:00 – 19:30 Σρίτθ   15/11/2016 Πζμπτθ  17/11/2016 

2 15:00 – 19:30 Σρίτθ    17/1/2017 Πζμπτθ  19/1/2017 

3 15:00 – 19:30 Σρίτθ   28/02/2017 Πζμπτθ  2/03/2017 

4 15:00 – 19:30 Σρίτθ  28/03/2017 Πζμπτθ   30/03/2017 

5 15:00 – 19:30 Σρίτθ   2/05/2017 Πζμπτθ  4/05/2017 
 

Σόποσ – Χρόνοσ Θ διάρκεια του ςεμιναρίου κα είναι ζνα πλιρεσ θμερολογιακό 
εξάμθνο, από 14/11/2016 ζωσ  12/06/2017. Θα υλοποιθκεί με τθ «μεικτι» 
μζκοδο διδαςκαλίασ, ςυνδυάηοντασ 5 δια ηώςθσ εκπαιδευτικζσ 
ςυναντιςεισ ςυνολικισ διάρκειασ 30 ωρών και 26 εβδομάδεσ εκπαίδευςθσ 
από απόςταςθ με χριςθ υπολογιςτι.  

 
Για κάκε μία από τισ 26 εβδομάδεσ εκπαίδευςθσ, οι εκπαιδευόμενοι 

κα χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο και τθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ 
Μoodle για τθν  πρόςβαςθ ςτο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τουσ υλικό και 
τθν υλοποίθςθ οριςμζνων αςκιςεων εμπζδωςθσ. Σισ αςκιςεισ αυτζσ κα 
ςτζλνουν θλεκτρονικά (μζςω διαδικτφου) για βακμολόγθςθ. Ο χρόνοσ που 
απαιτείται για μελζτθ και εμπζδωςθ από το ςπίτι για το ςεμινάριο 
εκτιμάται ςε 120 ώρεσ. Κατά ςυνζπεια, κρίνονται απαραίτθτα για τθ 
ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο: 

 θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο, κατά προτίμθςθ από το ςπίτι 

 θ προχπάρχουςα εξοικείωςθ με τθ χριςθ υπολογιςτι και τθν 
πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο 

Παρατθριςεισ Σο παραπάνω ςεμινάριο πραγματοποιικθκε κατά τα προθγοφμενα 

ζτθ ςτισ Περιφερειακζσ ενότθτεσ Α Ακινασ, Γ Ακινασ, Δ Ακινασ, Πειραιά, 

Αιτωλοακαρνανίασ, Αλεξανδροφπολθσ, Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Άρτασ, 

Αχαΐασ, Δράμασ, Δωδεκανιςου, Ευρυτανίασ, Ηακφνκου, Θλείασ, 

Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, Ιωαννίνων, Καρδίτςασ, Κζρκυρασ, Κορινκίασ, 

Κυκλάδων, Λάριςασ, Μαγνθςίασ, Μεςςθνίασ, Πιερίασ, Πρζβεηασ, 

Ρεκφμνου, ερρών, πάρτθσ, Φωκίδασ και Χανίων, ενώ παρουςιάςτθκε ςε 

ςυνζδρια που διοργανώκθκαν υπό τθν αιγίδα του ΤΠ.Π.Ε.Θ. και κίνθςε το 

ενδιαφζρον πολλών εκπαιδευτικών. 

Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των 
ειδικοτήτων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Θα 
δθμιουργθκοφν 2 τμιματα 20 εκπαιδευόμενων. ε περίπτωςθ 



περιςςότερων αιτιςεων, οι εκπαιδευόμενοι κα επιλεγοφν με κλιρωςθ. Ο 
ελάχιςτοσ αρικμόσ επιμορφοφμενων για κάκε τμιμα είναι 15. Οι αιτιςεισ 
υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ http://e-
learning.ilei.sch.gr/aitisi/2016 ζωσ και 2/11/2016. Για τθν επιτυχι 
ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου και τθ χοριγθςθ αντίςτοιχθσ βεβαίωςθσ 
απαιτείται: 

1. επιτυχήσ ολοκλήρωςη 10 εργαςιών μζχρι 31/12/2016 και 
2. επιτυχήσ ολοκλήρωςη 30 εργαςιών μζχρι 11/2/2017 κακώσ και 

εκπλιρωςθ μίασ από τισ δφο επόμενεσ προχποκζςεισ  
      3α. επιτυχισ ολοκλιρωςθ του 70% των αςκιςεων εμπζδωςθσ και 
ςυμμετοχι ςε 4 από τισ 5 δια ηώςθσ ςυναντιςεισ  
      3β. επιτυχισ ολοκλιρωςθ του 85% των αςκιςεων εμπζδωςθσ και 
ςυμμετοχι ςε 3 από τισ 5 δια ηώςθσ ςυναντιςεισ. 

Από τισ παραπάνω κζςεισ:  

1. 10% κα δοκεί ςε άτομα που ξεκίνθςαν το περςινό ςεμινάριο 
«Αξιοποίθςθ τεχνικών αςφγχρονθσ και εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ 
μζςα από το περιβάλλον θλεκτρονικισ μάκθςθσ Moodle» 
υπζβαλαν τουλάχιςτον 65 εργαςίεσ, ςυμμετείχαν ςε τουλάχιςτον 2 
ςυναντιςεισ αλλά δεν το ολοκλιρωςαν (δίνοντασ προτεραιότθτα 
ςε αυτοφσ που ζκαναν τισ περιςςότερεσ εργαςίεσ) 

2. το 20% ςε όςουσ ζκαναν τουλάχιςτον μία φορά αίτθςθ ςε δια 
ηώςθσ τμιματα τθν τελευταία εξαετία και δεν ζγιναν δεκτοί 

3. το 10% ςε όςουσ ζκαναν τουλάχιςτον δφο φορζσ αίτθςθ ςε δια 
ηώςθσ τμιματα τθν τελευταία εξαετία και δεν ζγιναν δεκτοί 

4. το 10% ςε όςουσ ζκαναν τουλάχιςτον τρεισ φορζσ αίτθςθ ςε δια 
ηώςθσ τμιματα τθν τελευταία εξαετία και δεν ζγιναν δεκτοί 

5. το 10% ςε όςουσ ζκαναν τουλάχιςτον τζςςερισ φορζσ αίτθςθ ςε δια 
ηώςθσ τμιματα τθν τελευταία εξαετία και δεν ζγιναν δεκτοί 

6. το 10% ςε όςουσ ζκαναν τουλάχιςτον πζντε φορζσ αίτθςθ ςε δια 
ηώςθσ τμιματα τθν τελευταία εξαετία και δεν ζγιναν δεκτοί 

7. 10% ςε χολικοφσ υμβοφλουσ, Τπευκφνουσ Αγ.Τγείασ, 
Πολιτιςτικών, Περιβαλλοντικών, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΘΝΕΣ, ΚΠΕ, ΚΕΔΔΤ κ.α. 
Δομών με κθτεία που κα κάνουν αίτθςθ. 

Μετά τθν πάροδο ενόσ μθνόσ από τθ λιξθ των αιτιςεων κα καλοφνται ωσ 

επιλαχόντεσ όςοι ςτθν τελευταία εξαετία ζκαναν περιςςότερα χρόνια 

αιτιςεισ. 

 
 

Η Στολική Σύμβοσλος Πληροφορικής  

 

ΝΑΛΜΠΑΝΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

 

http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2016
http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2016

