
 

                

 

            

                                                                                                 

                                                                                      
                               
                                                                                       

Θέμα: εκηλάξην, «Αξιοποίηζη ηεχνικών αζύγχπονηρ και εξ αποζηάζεωρ 
διδαζκαλίαρ μέζα από ηο πεπιβάλλον ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ Moodle», 
Υαληά  

 
 

Ο ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Γπηηθήο Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 
Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίωλ θαη ην ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Αραΐαο, 

δηνξγαλώλεη ζεκηλάξην κε ζέκα: «Αξιοποίηζη ηεσνικών αζύγσπονηρ και εξ 

αποζηάζεωρ διδαζκαλίαρ μέζα από ηο πεπιβάλλον ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ 

moodle». Σν παξαπάλω ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε 

ζηηο Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Α΄Αζήλαο, Β΄Αζήλαο, Γ΄Αζήλαο, Γ΄Αζήλαο, 

Αλαηνιηθήο  & Γπηηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηά, Αηηωιναθαξλαλίαο, Αιεμαλδξνύπνιεο, 
Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Άξηαο, Αραΐαο, Γξάκαο, Γωδεθαλήζνπ, Δπξπηαλίαο, 
Εαθύλζνπ, Ζιείαο, Αλαηνιηθήο & Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, Ηωαλλίλωλ, Θαξδίηζαο, 
Θέξθπξαο, Θνδάλεο, Θνξηλζίαο, Θπθιάδωλ, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο, Κεζζελίαο, 
Πηεξίαο, Πξέβεδαο, Ρεζύκλνπ, εξξώλ, πάξηεο, Φωθίδαο θαη Υαλίωλ, ελώ 
παξνπζηάζηεθε ζε ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλώζεθαλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 
θαη θίλεζε ην ελδηαθέξνλ πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ. 
 

Αληηθείκελν θαη ζηόρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη:  
• ε εμνηθείωζε θαη ε εμάζθεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεζόδνπο θαη ηερληθέο 

αζύγρξνλεο θαη εμ απνζηάζεωο δηδαζθαιίαο, όπωο είλαη ε θαηαζθεπή 
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Ππορ:   

 ρνιεία Γ.Γ.Δ. Υαλίωλ, 
Γπκλάζηα θαη Λύθεηα 
(Γεληθά θαη 
Δπαγγεικαηηθά) Υαλίωλ  
 

Κοιν:  

 Πξ. Δπηζηεκνληθήο 
Καζνδήγεζεο Γ. 
Δθπ/ζεο Κξήηεο 

 



 

ειεθηξνληθώλ καζεκάηωλ 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, όπωο είλαη νη 
παξνπζηάζεηο, ε επεμεξγαζία ήρνπ θαη εηθόλαο θ.ά.  

• ε γλωξηκία θαη ρξήζε πνηθίιωλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ/εξγαιείωλ πνπ 
ππνζηεξίδνληαη από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ) θαη είλαη δηαζέζηκα 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, όπωο είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ 
(blog), wiki, ε θαηαζθεπή ηζηνζειίδωλ, γθαιεξί θωηνγξαθηώλ θ.ά. 

• Η ρξήζε ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείωλ 
 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη έλα πιήξεο εκεξνινγηαθό εμάκελν, από 
13/11/2017 έωο 10/6/2018. 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 ζα γίλνπλ ζην Λύθεην νύδαο. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα ηωλ 5 απηώλ ζπλαληήζεωλ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί. 

 

Σςνάνηηζη Ώπερ Λύκειο Σούδαρ 

1 15:00 – 19:30 Σξίηε 14/11/2017 

2 15:00 – 19:30 Σξίηε 16/1/2018 

3 15:00 – 19:30 Σξίηε 27/02/2018 

4 15:00 – 19:30 Σξίηε 17/04/2018 

5 15:00 – 19:30 Σξίηε 15/5/2018 

 
πληνληζηήο ηωλ ηκεκάηωλ ζε παλειιαδηθό επίπεδν είλαη ν θ. Νηαινύθαο 

Βαζίιεηνο (Σερληθόο Τπεύζπλνο ηνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Αραΐαο). 
 
πληνληζηήο θαη Τπεύζπλνο γηα ηα ηκήκαηα ηεο Π.Δ. Υαλίωλ είλαη ν: 

 Γηώξγνο Γώγνπινο, ρνιηθόο ύκβνπινο  
 
Δπηκνξθωηέο γηα ηηο δηα δώζεο ζπλαληήζεηο είλαη νη: 

 Γηώξγνο Γώγνπινο 

 Υξήζηνο Σδέηδηαο 
 

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 
νξηζκέλωλ αζθήζεωλ εκπέδωζεο. Σηο αζθήζεηο απηέο ζα ζηέιλνπλ ειεθηξνληθά 
(κέζω δηαδηθηύνπ) γηα βαζκνιόγεζε. Ο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα κειέηε θαη 
εκπέδωζε 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 εμνηθείωζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ηελ πινήγεζε 
ζην δηαδίθηπν 
 

Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Θα δεκηνπξγεζνύλ ηκήκαηα 20 εθπαηδεπόκελωλ. 
ε πεξίπηωζε πεξηζζόηεξωλ αηηήζεωλ, νη εθπαηδεπόκελνη ζα επηιεγνύλ κε 



 

θιήξωζε. Ο ειάρηζηνο αξηζκόο επηκνξθνύκελωλ γηα θάζε ηκήκα είλαη 15 (2ν 

ηκήκα ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξίπηωζε πεξηζζνηέξωλ ηωλ 25 αηηήζεωλ). Οη 

αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά ζηη διεύθσνζη http://e-
learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017 έως και 31/10/2017. Γηα ηελ επηηπρή 
νινθιήξωζε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηε ρνξήγεζε αληίζηνηρεο βεβαίωζεο απαηηείηαη: 

1. επιηστής ολοκλήρωζη 10 εργαζιών μέτρι 31/12/2017 θαη 
2. επιηστής ολοκλήρωζη 30 εργαζιών μέτρι 11/2/2018 θαζώο θαη 

εθπιήξωζε κίαο από ηηο δύν επόκελεο πξνϋπνζέζεηο  
      3α. επηηπρήο νινθιήξωζε ηνπ 70% ηωλ αζθήζεωλ εκπέδωζεο θαη ζπκκεηνρή 
ζε 4 από ηηο 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο  
      3β. επηηπρήο νινθιήξωζε ηνπ 85% ηωλ αζθήζεωλ εκπέδωζεο θαη ζπκκεηνρή 
ζε 3 από ηηο 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο. 
 

Από ηηο παξαπάλω ζέζεηο:  
1. 10% ζα δνζεί ζε άηνκα πνπ μεθίλεζαλ ην πεξζηλό ζεκηλάξην «Αμηνπνίεζε 

ηερληθώλ αζύγρξνλεο θαη εμ απνζηάζεωο δηδαζθαιίαο κέζα από ην 
πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο Moodle», ππέβαιαλ ηνπιάρηζηνλ 65 
εξγαζίεο, ζπκκεηείραλ ζε ηνπιάρηζηνλ 2 ζπλαληήζεηο αιιά δελ ην 
νινθιήξωζαλ (δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζε απηνύο πνπ έθαλαλ ηηο 
πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο) 

2. ην 20% ζε όζνπο έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αίηεζε ζε δηα δώζεο 
ηκήκαηα ηελ ηειεπηαία επηαεηία θαη δελ έγηλαλ δεθηνί 

3. ην 10% ζε όζνπο έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο αίηεζε ζε δηα δώζεο 
ηκήκαηα ηελ ηειεπηαία επηαεηία θαη δελ έγηλαλ δεθηνί 

4. ην 10% ζε όζνπο έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο αίηεζε ζε δηα δώζεο 
ηκήκαηα ηελ ηειεπηαία επηαεηία θαη δελ έγηλαλ δεθηνί 

5. ην 10% ζε όζνπο έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο αίηεζε ζε δηα δώζεο 
ηκήκαηα ηελ ηειεπηαία επηαεηία θαη δελ έγηλαλ δεθηνί 

6. ην 10% ζε όζνπο έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο αίηεζε ζε δηα δώζεο 
ηκήκαηα ηελ ηειεπηαία επηαεηία θαη δελ έγηλαλ δεθηνί 

7. ην 10% ζε όζνπο νινθιήξωζαλ ην ζεκηλάξην πξηλ 10 έηε δειαδή ην 
ζρνιηθό έηνο 2007-2008 

8. 10% ζε ρνιηθνύο πκβνύινπο, Τπεπζύλνπο Αγ.Τγείαο, Πνιηηηζηηθώλ, 
Πεξηβαιινληηθώλ, ΔΘΦΔ, ΘΔΠΙΖΛΔΣ, ΘΠΔ, ΘΔΓΓΤ θ.α. Γνκώλ κε ζεηεία 
πνπ ζα θάλνπλ αίηεζε. 

Κεηά ηελ πάξνδν ελόο κελόο από ηε ιήμε ηωλ αηηήζεωλ ζα θαινύληαη ωο 
επηιαρόληεο όζνη ζηελ ηειεπηαία επηαεηία έθαλαλ πεξηζζόηεξα ρξόληα αηηήζεηο. 
 
Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο κε απνλνκή αληίζηνηρεο βεβαίωζεο θαη ζε 
όζνπο νινθιήξωζαλ κε επηηπρία ην ζεκηλάξην πξηλ από κία δεθαεηία δειαδή ην 
ζρνιηθό έηνο 2007-2008. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ο ρνιηθόο ύκβνπινο  
 

Γηώξγνο Γώγνπινο  
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