
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Φέτος θα λειτουργήσει (για δεύτερη φορά) το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Σεμινάριο 
GeoGebra", με αποκλειστικό αντικείμενο το GeoGebra. Πρόκειται για ένα λογισμικό που αρχικά 
σχεδιάστηκε ως λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας, σύντομα όμως επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς των
μαθηματικών. Οι πολλές του δυνατότητες το καθιστούν χρήσιμο και σε τομείς όπως η Φυσική και η 
Οικονομία, ενώ πολλές είναι οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με GeoGebra και αφορούν 
αντικείμενα εκτός μαθηματικών. Η διάδοσή του είναι μεγάλη ενώ εδώ και καιρό εφαρμογές GeoGebra 
έχουν χρησιμοποιηθεί στα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκείου.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:

● η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με το λογισμικό GeoGebra.
● η εξοικείωση με τις υπηρεσίες web 2.0 που συνοδεύουν το λογισμικό (διαμοιρασμός και κοινή 
χρήση αρχείων, διαδικτυακή έκδοση του λογισμικού, forum και wiki)
● η εκμάθηση απλών τεχνικών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών με το GeoGebra
● η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ομάδων εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
εφαρμογών

Κατά την προσεχή, δεύτερη, περίοδο λειτουργίας του σεμιναρίου θα λειτουργήσει ένα τμήμα εξ 
αποστάσεως και θα γίνουν δεκτοί 75 συνάδελφοι ειδικότητας ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ19, ΠΕ20, 
ΠΕ60, ΠΕ70 μετά από κλήρωση. Στη συνέχεια, και ανάλογα με την εξέλιξη του σεμιναρίου, ενδέχεται 
να κληθούν επιπλέον επιμορφούμενοι (επιλαχόντες από την αρχική κλήρωση). Δικαίωμα για αίτηση 
συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων που υπηρετούν σε δημόσια ή 
ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή 
ωρομίσθιοι κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2017-18). Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους έχουν 
ολοκληρώσει το σεμινάριο "Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα 
από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle" σε προηγούμενες περιόδους. Αιτήσεις θα γίνονται 
δεκτές μέχρι την 30/10/2017.
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι περίπου τρεις μήνες, αρχίζοντας την 06/11/2017. Θα υλοποιηθεί με
εξ αποστάσεως διδασκαλία, με χρήση της πλατφόρμας Moodle και της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης 
του ΠΣΔ. Η ύλη του σεμιναρίου θα διατεθεί στους επιμορφούμενους μέσα από 10 ενότητες, οι οποίες 
θα δημοσιεύονται σταδιακά κατά τη διάρκειά του.
Για κάθε μία από τις 10 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και
την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την πρόσβαση στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό τους 
υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης.
Εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο απαιτείται ενασχόληση 4 ώρες την εβδομάδα. Τις ασκήσεις αυτές θα 
στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. 
Δεν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
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
● η ύπαρξη λογαριασμού στο ΠΣΔ

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τους στόχους που αναφέρθηκαν αρχικά, δευτερεύοντες στόχοι του 
προγράμματος είναι η βελτίωση, η εξάπλωσή του και η δημιουργία τμημάτων ανά νομό για τις 
επόμενες περιόδους υλοποίησης. Ως εκ τούτου, επιθυμητό είναι αυτοί που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς 
το σεμινάριο να συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Αν κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου 



κριθεί σκόπιμο, ενδέχεται να γίνουν μικρές αλλαγές σε σχέση με την παρούσα προκήρυξη, πάντα με 
γνώμονα τη βελτίωσή του. Αν έχετε ήδη λογαριασμό στην πλατφόρμα Moodle στη σελίδα  
http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/ , στην αίτηση σαν email δώστε το email που έχετε στο Moodle, 
διαφορετικά δώστε το email σας στο ΠΣΔ.


