
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

-----
Ταχ. Δ/νση:        Μακρυγιάννη 5 
Τ.Κ.-Πόλη:          50132  Κοζάνη
Email:                  

gramsvai@dmaked.pde.sch.gr
Πληροφορίες:   Θεανώ Βλάχου
Τηλ.:                     2461021353
FAX:                      2461049962

      

                  Κοζάνη,  02-11-2017
                  Αρ.Πρωτ.: 7248

       ΑΠΟΦΑΣΗ

 ΘΕΜΑ:  «  Έγκριση  πραγματοποίησης
επιμορφωτικού  σεμιναρίου  στις  Νέες  Τεχνολογίες
για  εκπαιδευτικούς  κλάδων  ΠΕ06  (  Αγγλικής)  &
ΠΕ07 (Γερμανικής)  της  Περιφ/κής  Δ/νσης  Εκπ/σης
Δυτικής Μακεδονίας ».

    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000)
2. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002)
3. Τη  με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ.Α., 

κεφ. Α, άρθρο 2, παρ. ζ. 
4. Το με αριθμ. πρωτ. 40/1-11-2017  έγγραφο του κ. Ποζουκίδη

Νικολάου,     Σχολικού  Συμβούλου (ΠΕ06) με θέμα:  «Αίτηση
έγκρισης  πραγματοποίησης  επιμορφωτικού  σεμιναρίου  στις
Νέες  Τεχνολογίες  για  εκπαιδευτικούς  κλάδων  ΠΕ06
(  Αγγλικής)  &  ΠΕ07  (Γερμανικής)  της  Περιφ/κής  Δ/νσης
Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας»  

                                            Αποφασίζουμε
 Ε  γ κ ρ ί  ν  ο υ μ ε   τη  διεξαγωγή του  επιμορφωτικού

προγράμματος  μεικτής  μάθησης  με  θέμα  «Διδάσκω  στην
Ψηφιακή  ξενόγλωσση  τάξη  στην  πράξη»,  που  πρόκειται  να
διοργανωθεί από τον κ.Ν. Ποζουκίδη  σε συνεργασία με τη Σχολική
Σύμβουλο Αγγλικής γλώσσας Ηλείας και επιστημονική υπεύθυνη του
προγράμματος, κ. Μαριάνθη Κοταδάκη και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαΐας.



Το  πρόγραμμα  είναι  συνολικής  διάρκειας  15  εβδομάδων,
απευθύνεται στους/στις  εκπαιδευτικούς κλάδων και ΠΕ06 και
ΠΕ07  Π/θμιας  και  Δ/θμιας Εκπ/σης  που  υπηρετούν  στην
Περιφερειακή  Δ/νση  Εκπ/σης  Δυτικής  Μακεδονίας  και
αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου επιμορφωτικού προγράμματος
μεικτής μάθησης με τίτλο «Η Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην
Πράξη» που υλοποιήθηκε πανελλαδικά με επιτυχία για τρία συνεχή
χρόνια.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει:
α)   45  ώρες  μελέτης  εξ  αποστάσεως  κατανεμημένες  σε  15
εβδομάδες και 

β) τρεις (3) δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών 
ωρών η καθεμία (ώρες 15:00-19:00) σε εργαστήρια υπολογιστών 
σχολικών μονάδων Ηλείας. Σύνολο προτεινόμενων ωρών: 
45+15=60.

Επιμορφωτές του προγράμματος θα είναι οι:

1. Παπαδημητρίου  Σουλτάνα,  Καθηγήτρια  ΠΕ07,
διευθύντρια στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας

2. Ποζουκίδης  Νικόλαος,  Σχολικός  Σύμβουλος  ΠΕ06
Περιφ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

Συντονιστής και υπεύθυνος της τεχνικής υποστήριξης του 
προγράμματος θα είναι ο κ. Βασίλειος Νταλούκας, Τεχνικός 
Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας.

Χρόνος Θέμα δια ζώσης συναντήσεων Τόπος

1η δια ζώσης
συνάντηση

11/12/2017 για το
τμήμα της
Κοζάνης

13/12/2017 για το
τμήμα της
Φλώρινας

15:00-19:00

Εισαγωγή στο περιεχόμενο, τη δομή και τις
προδιαγραφές του προγράμματος

Εξοικείωση με το περιβάλλον του 
προγράμματος (πλατφόρμα Moodle)

Παρουσίαση τεχνολογικών εργαλείων 1ης-
8ης Εβδομάδας

5ο Γυμνάσιο
Κοζάνης

1o ΓΕΛ Φλώρινας

2η δια ζώσης
συνάντηση

15/1/2018-για το
τμήμα της
Κοζάνης

Επίλυση προβλημάτων

Παρουσίαση τεχνολογικών εργαλείων 9ης-
15ης Εβδομάδας

Συζήτηση για την 3η δια ζώσης συνάντηση

5ο Γυμνάσιο
Κοζάνης

1o ΓΕΛ Φλώρινας



17/1/2018 για το
τμήμα της
Φλώρινας

15:00-19:00

3η δια ζώσης
συνάντηση 

30/3/2018- για το
τμήμα της
Κοζάνης

29/3/2018 για το
τμήμα της
Φλώρινας

15:00-19:00

Παρουσίαση εργασιών εκπαιδευομένων

5ο Γυμνάσιο
Κοζάνης

1ο ΓΕΛ  Φλώρινας

Πρόγραμμα δια ζώσης συναντήσεων 

Για κάθε μία από τις 15 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι
θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και  την πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης Moodle:

 για να μελετούν το εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό υλικό,
 για  να  εκπονούν  και  να  υποβάλουν  για  αξιολόγηση  τις

αναγκαίες εργασίες του προγράμματος εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας και

 για να αλληλεπιδρούν διαδικτυακά μέσω ομάδων συζήτησης
(forum)  στο  πλαίσιο  της  ανταλλαγής  προβληματισμών  και
της επίλυσης προβλημάτων.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Θεματική Ενότητα Περιεχόμενο Διάρκεια Εκπαιδευτικό υλικό Εργασίες

1η Θεματική
Ενότητα

Διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας: 
αρχές, 
μεθοδολογία, 
τεχνολογία

1 Εβδομάδα

(1η Εβδομάδα)

 Παρουσίαση
διαφανειών

 Οδηγίες  χρήσης
πολυμεσικών
εργαλείων

 Εργασίες 
 Αξιολογικό quiz

1. Δημιουργία 
παιδαγωγικού προφίλ 
με κείμενο και εικόνα

2. Δημιουργία 
προσωπικού 
μαθήματος στην 
πλατφόρμα Blendspace
και 1η ανάρτηση

3. Αυτοαξιολογικό quiz 
1ης Ενότητας

2η Θεματική
Ενότητα

Κατανόηση 
γραπτού λόγου:
αρχές, 
μεθοδολογία, 
τεχνολογία

2 Εβδομάδες

(2η και 3η

Εβδομάδα)

 Παρουσίαση
διαφανειών

 Εργασίες 
 Αξιολογικό quiz

1. Δημιουργία διδακτικού
υλικού με τα έγγραφα 
της υπηρεσίας Google 
Drive

2. Παρουσίαση 
λεξιλογίου ή 
γραμματικής με το 



Popplet ή το Bubbl.us
3. Δημιουργία flashcards 

λεξιλογίου με το 
Quizlet

4. Δημιουργία φύλλου 
εργασίας με τις φόρμες
της υπηρεσίας Google 
Drive

5. Εφαρμογή στην τάξη 
και ανάρτηση στο 
forum

6. Αυτοαξιολογικό quiz 
2ης Ενότητας

3η Θεματική
Ενότητα

Παραγωγή 
γραπτού λόγου:
αρχές, 
μεθοδολογία, 
τεχνολογία

3 Εβδομάδες

(4η, 5η κα 6η

Εβδομάδα)

 Παρουσίαση
διαφανειών

 Οδηγίες  χρήσης
πολυμεσικών
εργαλείων

 Εργασίες 
 Αξιολογικό quiz

1. Γραπτή άσκηση 
γλωσσικού φαινομένου
με το Thinglink

2. Παραγωγή σύντομου 
γραπτού λόγου με 
εργαλεία Comics

3. Δημιουργική 
παραγωγή 
αφηγηματικού λόγου 
με το Storybird ή το 
Storyjumper

4. Παραγωγή 
αφηγηματικού λόγου 
με τη χρήση 
χρονοδιαγράμματος

5. Παραγωγή 
εκτενέστερου γραπτού 
λόγου με το Penzu και 
οπτικό ερέθισμα

6. Γραπτή 
διαμεσολάβηση με το 
Canva και την 
εφαρμογή 
BigHugeLabs

7. Εφαρμογή στην τάξη  
και ανάρτηση στο 
forum

8. Αυτοαξιολογικό quiz 
3ης Ενότητας

4η Θεματική
Ενότητα

Κατανόηση 
προφορικού λόγου: 
αρχές, μεθοδολογία, 
τεχνολογία

1 Εβδομάδα

(7η Εβδομάδα)

 Παρουσίαση
διαφανειών

 Οδηγίες  χρήσης
πολυμεσικών
εργαλείων

 Εργασίες 
 Αξιολογικό quiz

1. Κατανόηση 
τραγουδιού με το 
ProProfs 

2. Κατανόηση video clip 
με το EdPuzzle 

3. Εφαρμογή  στην  τάξη 
και ανάρτηση στο 
forum

4. Αυτοξιολογικό quiz 4ης

Ενότητας

5η Θεματική
Ενότητα

Παραγωγή 
προφορικού 

3 Εβδομάδες  Παρουσίαση
διαφανειών

1. Διασκεδαστική 
παραγωγή λόγου με το 



λόγου: αρχές, 
μεθοδολογία, 
τεχνολογία

(8η,  9η και 10η

Εβδομάδα)
 Οδηγίες  χρήσης

πολυμεσικών
εργαλείων

 Εργασίες 
 Αξιολογικό quiz

Blabberize και το 
Audacity

2. Αυτοπαρουσίαση με το
Voki

3. Παραγωγή 
αφηγηματικού λόγου 
για μικρά και μεγάλα 
παιδιά με το Little Bird
Tales ή το Storyjumper

4. Περιγραφή, αφήγηση 
και παρουσίαση με το 
Voicethread

5. Προφορική 
διαμεσολάβηση με το 
Canva ή το 
PosterMyWall

6. Παραγωγή λόγου σε 
μικρή ταινία με το 
Photostory 3

7. Εφαρμογή στην τάξη 
και ανάρτηση στο 
forum

8. Αυτοαξιολογικό quiz 
5ης Ενότητας

6η Θεματική
Ενότητα

Δημιουργικές 
δραστηριότητες 
ανάπτυξης 
ποικίλων 
γραμματισμών 
και δεξιοτήτων

2 Εβδομάδες

(11η και 12η

Εβδομάδα)

 Εργασίες 
 Οδηγίες  χρήσης

πολυμεσικών
εργαλείων

1. Παραγωγή 
επικοινωνιακού 
γραπτού κειμένου με 
το Canva ή το Smore 

2. Παραγωγή γραπτού 
βιογραφικού λόγου σε 
μορφή χάρτη με το 
Google Tour Builder

3. Δημιουργία γλωσσικού
quiz σε μορφή 
παιχνιδιού με το 
Kahoot ή το Quizziz.

4. Γλώσσα, συνεργασία 
και δημιουργία με το 
Powtoon.

7η Θεματική
Ενότητα

Αξιολόγηση: αρχές, 
τεχνικές, τεχνολογία

2 Εβδομάδες

(13η και 14η

Εβδομάδα)

 Παρουσίαση
διαφανειών

 Οδηγίες  χρήσης
πολυμεσικών
εργαλείων

 Εργασίες 
 Αξιολογικό quiz

1. Δημιουργία test 
δεξιοτήτων με το 
Formative

2. Δημιουργία γλωσσικού
test σε μορφή online 
διαγωνισμού με το 
Socrative

3. Δημιουργία σύνθετου 
γλωσσικού test με το 
Gnowledge

4. Αυτοαξιολογικό quiz 
7ης Ενότητας

8η Θεματική
Ενότητα

Από τη θεωρία 
στην πράξη: 
εφαρμόζω, 

1 Εβδομάδα

(15η

 Εργασίες 
 Οδηγίες  χρήσης

πολυμεσικών

1. Δημιουργία εικονικής 
τάξης στην πλατφόρμα
Edmodo 



αναστοχάζομαι, 
μοιράζομαι

Εβδομάδα) εργαλείων 2. Γλώσσα και 
πολιτισμός σε ένα 
πολυμεσικό μάθημα

3. Εφαρμόζω και 
μοιράζομαι

4. Τελική αξιολόγηση του
προγράμματος

Το  επιμορφωτικό  πρόγραμμα  υποδιαιρείται  σε  8  θεματικές
ενότητες, η κάθε μια από τις οποίες εμβαθύνει στην εκπαιδευτική
αξιοποίηση  της  τεχνολογίας  σε  συγκεκριμένο  πεδίο  της
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, ως εξής:

                O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

Κοινοποίηση:
Σχολικό Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Ποζουκίδη                                                                 
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