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ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση Α’θμιας 
Εκπαίδευσης Κέρκυρας

ΘΕΜΑ:
Πρόγραμμα επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: 
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας σχολικής μονάδας 
αξιοποιώντας τα Ιστολόγια (blogs) του ΠΣΔ».

ΣΧΕΤ:

1. Το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 92995/Γ5/10-08-2012 Υ.Α. για τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπευθύνων ΚΕΠΛΗΝΕΤ
2. Το υπ’ αρ. 4663/26-09-2014 έγγραφο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ 
Κέρκυρας με θέμα «Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου με 
θέμα: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας σχολικής μονάδας 
αξιοποιώντας τα Ιστολόγια (blogs) του ΠΣΔ»
3. Τη σχετική αίτηση με Αρ. Πρωτ.5153/ 26-09-2014 του 
κ.Τζίμα Κων/νου Διευθυντή  Π.Ε Κερκύρας για έγκριση 
σεμιναρίου   
4. Το υπ’ αρ. 5690/29-09-2014 έγγραφο της Περιφερειακής 
Δ/νσης Α'θμιας και Β΄θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με θέμα 
«Έγκριση διοργάνωσης επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:  
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας σχολικής μονάδας 
αξιοποιώντας τα Ιστολόγια (blogs) του ΠΣΔ»

Η  υπεύθυνη  του  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Κέρκυρας,  Ελένη  Χριστοπούλου,  σε 

συνεργασία  με  την  Δ/νση  Α'θμιας  Εκπ/σης  Κέρκυρας  διοργανώνει 

επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας δεκαπέντε (15) διδακτικών ωρών για 

τους Διευθυντές και  Υποδιευθυντές των Δημοτικών Σχολείων που ανήκουν 

στη Δ/νση Α'θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας με θέμα «Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

ιστοσελίδας  σχολικής  μονάδας  αξιοποιώντας  τα  Ιστολόγια  (blogs) 
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του  ΠΣΔ»  το  διάστημα  Οκτωβρίου  –  Νοεμβρίου  2014.  Το  σεμινάριο 

περιλαμβάνει δύο (2) εξ αποστάσεως επιμορφωτικές ενότητες και τρία  

(3)  δια  ζώσης  βιωματικά  εργαστήρια  και  θα  πραγματοποιηθεί  το 

διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2014.

Ο  σκοπός  του  σεμιναρίου  είναι  η  επιμόρφωση  των  Διευθυντών  και 

Υποδιευθυντών  των  Δημοτικών  Σχολείων  της  Δ/νσης  Α'θμιας  Εκπ/σης 

Κέρκυρας,  καθώς  και  των  εκπαιδευτικών  που  έχουν  αναλάβει  ως 

εξωδιδακτική  εργασία  την  ανάπτυξη  της  ιστοσελίδας  του  σχολείου  στην 

αξιοποίηση  των  ιστολογίων  (blogs)  του  ΠΣΔ  για  το  σχεδιασμό  και  την 

ανάπτυξη των ιστοσελίδων των σχολικών μονάδων τους. Αναλυτικά οι στόχοι 

για τους εκπαιδευτικούς είναι οι ακόλουθοι: 

• να γνωρίσουν τα ιστολόγια (blogs) και συγκεκριμένα να εξοικειωθούν 

με  την πλατφόρμα των ιστολογίων που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο (ΠΣΔ) (http://blogs.sch.gr)

• να  αναπτύξουν  δεξιότητες  και  ικανότητες  στην  διαχείριση  και 

συντήρηση ενός ιστολογίου μέσω του ΠΣΔ

• να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τα ιστολόγια του ΠΣΔ για την 

ανάπτυξη της ιστοσελίδας της σχολικής μονάδας τους

• να  σχεδιάσουν  και  να  αναπτύξουν  την  ιστοσελίδα  της  σχολικής 

μονάδας τους χρησιμοποιώντας τα ιστολόγια του ΠΣΔ

• να αναπτύξουν τις ικανότητες για τη συντήρηση και ενημέρωση ενός 

ιστολογίου με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων της σχολικής 

μονάδας τους

• να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για την αξιοποίηση των ιστολογίων 

και  να  διερευνήσουν  την  αξιοποίησή  τους  και  στην  παιδαγωγική 

διαδικασία

• να  αποκτήσουν  ενδιαφέρον  για  τα  ιστολόγια  και  τις  εκπαιδευτικές 

κοινότητες του ΠΣΔ

Το  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  μέθοδο  της  μικτής  μάθησης 

(blended learning) και θα περιλαμβάνει δύο (2) εξ αποστάσεως επιμορφωτικές 

ενότητες και  τρία  (3)  δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια.  Το σεμινάριο  θα 

πραγματοποιηθεί για πέντε (5) ομάδες εκπαιδευτικών, όπου η κάθε ομάδα θα 

αποτελείται από εκπαιδευτικούς από 10 Δημοτικά σχολεία. Από κάθε σχολείο 

επιθυμητό  είναι  να  παρακολουθήσει  το  σεμινάριο  ο  Διευθυντής  ή  ο 

Υποδιευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  και/ή  ο  εκπαιδευτικός  που  έχει 



αναλάβει  την  ανάπτυξη  της  ιστοσελίδας  του  σχολείου  ως  εξωδιδακτική 

εργασία. Λόγω περιορισμένου εξοπλισμού στους εκπροσώπους κάθε σχολικής 

μονάδας θα διατεθεί ένας σταθμός εργασίας. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε 

διάφορα σχολικά εργαστήρια δημοτικών σχολείων με σύγχρονο εξοπλισμό και 

θα  έχει  διάρκεια  μίας  (1)  εβδομάδας  για  κάθε  ομάδα  εκπαιδευτικών  στο 

διάστημα  Οκτωβρίου  –  Νοεμβρίου  2014  σύμφωνα  με  τον  ακόλουθο 

προγραμματισμό:

Ομάδα Εβδομάδα Τόπος Δημοτικά Σχολεία

1η 06/10/2014 – 10/10/2014 6ο Δημοτικό 1ο Κέρκυρας
6ο Κέρκυρας
7ο Κέρκυρας
9ο Κέρκυρας
10ο Κέρκυρας
11ο Κέρκυρας
13ο Κέρκυρας
14ο Κέρκυρας

Αλεπούς
Μάρκου

2η 20/10/2014 – 24/10/2014 12ο Δημοτικό Παλιάς Πόλης
4ο Κέρκυρας
5ο Κέρκυρας
8ο Κέρκυρας
12ο Κέρκυρας
13ο Κέρκυρας
Μαντουκιού
Καναλιών
Ποταμού

Βιρού

3η 03/11/2014 – 07/11/2014 7ο Δημοτικό Αγίου Ιωάννη
Άφρας

Σιναράδων
Καστελλάνων Μέσης

Κυνοπιαστών
Κάτω Κορακιάνας

Γιαννάδων
Δουκάδων
Λακώνων
Λιαπάδων

1ο Ειδικό Σχ. Κέρκυρας

4η 10/11/2014 – 14/11/2014 6ο Δημοτικό Αγίου Ματθαίου
1ο Αργυράδων
1ο Λευκίμμης
2ο Λευκίμμης
4ο Λευκίμμης

2ο Κορισσίων-Περιβολίου
3ο Κορισσίων-Πετριτή

Γαστουρίου
Κάτω Γαρούνα

Μελιτειέων
Μπενιτσών



5η 24/11/2014 – 28/11/2014 12ο Δημοτικό 1ο Σχ. Κέντρο Θιναλίων
2ο Σχ. Κέντρο Θιναλίων

Σχ. Κέντρο Αγρού
Αυλιωτών

Σχ. Κέντρο Βελονάδων
Καρουσάδων
Κασσιόπης
Σπαρτύλα
Γουβιών

Κοντοκαλίου
Ειδ. Σχ. Κωφών & Βαρηκ.

Πίνακας 1: Χρονοπρογραμματισμός ομάδων δημοτικών σχολείων

Επιμορφωτική 
Ενότητα

Ημέρα – Ώρα Θέμα Ενότητας

1η Ενότητα

(δια ζώσης)

Δευτέρα 

11:00 

–

13:30

(3 διδ. ώρες)

Εισαγωγή στα Ιστολόγια

Τα Ιστολόγια στο ΠΣΔ

Δημιουργία Ιστολογίου στο ΠΣΔ

Διαχείριση άρθρων

Διαχείριση σελίδων

2η Ενότητα

(εξ αποστάσεως)

Τρίτη 

(3 διδ. ώρες)

Πρακτική άσκηση

Δημιουργία συγκεκριμένων άρθρων και 
σελίδων

3η Ενότητα

(δια ζώσης)

Τετάρτη 

11:00 

–

13:30

(3 διδ. ώρες)

Διαχείριση μονάδων (widgets)

Διαχείριση μενού

Διαχείριση συνδέσμων

Ρυθμίσεις ιστολογίου – επιλογή θέματος

4η Ενότητα

(εξ αποστάσεως)

Πέμπτη 

(3 διδ. ώρες)

Πρακτική άσκηση

Δημιουργία άρθρων και σελίδων

Δημιουργία και διαχείριση μενού

5η Ενότητα

(δια ζώσης)

Παρασκευή 

11:00 

–

13:30

(3 διδ. ώρες)

Διαχείριση πολυμέσων

Διαχείριση σχολίων

Διαχείριση αρχικής σελίδας

Παρουσίαση ιστοσελίδας της σχολικής 
μονάδας

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Πίνακας 2: Θεματικές ενότητες σεμιναρίου και κατανομή ωρών



Ειδικά για το Σχολικό Κέντρο Παξών και το Δημοτικό της Ερείκουσας θα 

πραγματοποιηθεί  συνολικά  εξ  αποστάσεως  επιμόρφωση  και  οι  δια  ζώσης 

συναντήσεις  θα  πραγματοποιηθούν  μέσω σύγχρονης  τηλεκπαίδευσης  μετά 

από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Για  όλες  τις  επιμορφωτικές  ενότητες  και  ιδιαίτερα  για  αυτές  που  θα 

πραγματοποιηθούν  δια  ζώσης  οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί 

παρακαλούνται να έχουν μαζί τους ή να θυμούνται το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό πρόσβασης του σχολείου τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Σημείωση:  Για  να μην  υπάρχουν προβλήματα τις  ημέρες των  δια  ζώσης 

βιωματικών εργαστηρίων οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να  

επιβεβαιώσουν  την  ορθότητα  των  παραπάνω  στοιχείων   με  την  επιτυχή  

σύνδεσή τους στο http://webmail.sch.gr πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Για  την  επιτυχή  και  αποτελεσματική  έκβαση  του  σεμιναρίου  οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση:

o σε  αρχεία  βοήθειας  για  τα  ιστολόγια  του  ΠΣΔ,  όπως  τον  Οδηγό 

δημιουργία και διαχείρισης Ιστολογίου

o σε  video  –  tutorials  που  θα  αναπτυχθούν  από  την  υπεύθυνη  του 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κέρκυρας ως εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου

o σε εργαστηριακές ασκήσεις που θα σχεδιαστούν από την υπέυθυνη 

του  ΚΕΠΛΗΝΕΤ  Κέρκυρας  και  θα  υλοποιηθούν  από  τους 

συμμετέχοντες με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του 

σχολείου τους 

o στην ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου

Υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό υλικό και εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η 

Δρ. Ελένη Χριστοπούλου, υπεύθυνη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κέρκυρας.

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το σεμινάριο και θα 

παρουσιάσουν  μία  πρώτη  έκδοση  της  ιστοσελίδας  του  σχολείου  τους  θα 

παραλάβουν  βεβαίωση  επιτυχούς  συμμετοχής  επιμορφωτικού  σεμιναρίου 

διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο την 

εβδομάδα  που  αντιστοιχεί  στην  ομάδα  που  ανήκει  το  σχολείο  τους 

παρακαλούνται  να  επικοινωνήσουν  με  το  ΚΕΠΛΗΝΕΤ  Κέρκυρας  στο 

plinet@dide.ker.sch.gr για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές.
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Οι  Διευθυντές/τριες  των  σχολικών  μονάδων  παρακαλούνται  να 

τροποποιήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων κατά τη διάρκεια του 

επιμορφωτικού  σεμιναρίου,  έτσι  ώστε  η  παρακολούθησή  του  από  τους 

εκπαιδευτικούς να μην επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Η Υπεύθυνη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κέρκυρας

Ελένη Χριστοπούλου
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