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«Επιμορφωτικό σεμινάριο : "Διδάσκω και μαθαίνω με την υποστήριξη του LAMS
[Επίπεδο 1] ", ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016»

ΣΧΕΤ: Φ.1.9β/ΚΔ/1029/ 27-01-2016 ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας
Σας ενημερώνουμε για την διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με τη μέθοδο της μικτής
μάθησης (blended learing) και θέμα
«Διδάσκω και μαθαίνω με την υποστήριξη του LAMS" [Επίπεδο 1 για αρχαρίους] »

διάρκειας (5) εβδομάδων – τριάντα δύο (32) διδακτικών ωρών το οποίο απευθύνεται σε
Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
Το σεμινάριο οργανώνει και συντονίζει ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτ/νίας, Δρ.
Σπυρίδων Παπαδάκης σε συνεργασία τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ19) M.Sc Γιώργο
Πασχάλη, Δρ. Ελένη Ρώσιου, M.Sc Γιώργο Φακιολάκη, με τη τεχνική υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Αιτωλ/νίας, του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων και του ΕΕΥΕΜ-ΕΑΠ.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν την ευκαιρία για μια γνωριμία και
εξοικείωση διδασκαλίας και μάθησης με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Ειδικότερα θα μάθουν τη
σχεδίαση-συγγραφή ψηφιακών φύλλων εργασίας και την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη με την
υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) στην Πρωτοβάθμια και
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
1. Γνωριμία και εξοικείωση με τα περιβάλλοντα μάθησης Moodle - LAMS
2. Το περιβάλλον του συγγραφέα και η διαχείριση περιεχομένου. Δημιουργία
ψηφιακών φύλλων εργασίας - μαθήματος.
3. Το περιβάλλον του Επόπτη / Καθηγητή και η ανατροφοδότηση.
4. Η Διεθνής κοινότητα του LAMS και η εύρεση και χρήση έτοιμων ακολουθιών
(φύλλων εργασίας, σχέδια μαθημάτων κλπ) για προσαρμογή και αξιοποίηση
5. Ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή στην πράξη στο σχολείο.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 22/02/2016 έως 31/03/2016 με συνδυασμό
εξ αποστάσεως (ασύγχρονης & σύγχρονης) αλλά και δια ζώσης* (*στις πόλεις όπου θα υπάρχει
διαθεσιμότητα επιμορφωτών) εκπαίδευσης. Για κάθε μία από τις πέντε (5) εβδομάδες, οι επιμορφούμενοι
θα έχουν συνολική απασχόληση 6 διδακτικές ώρες / εβδομάδα για μελέτη υλικού – εξάσκηση σε Η/Υ και τη
συμμετοχή τους σε σύγχρονες (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης) ομαδικές συμβουλευτικές (τηλε) συναντήσεις
(ΟΣΣ / ΟΣΤ) με την αξιοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασισμένο στις
πλατφόρμες Moodle - LAMS του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων και Centra του ΕΑΠ. Οι τελευταίες δέκα (10) ημέρες
(21-31/03/2016) θα διατεθούν για την ολοκλήρωση των ασκήσεων και την εκπόνηση και υποβολή της
τελικής εργασίας.
Οι τρεις (3) σύγχρονες δύο διδακτικών ωρών (2 Χ 45’) ΟΣΣ/ΟΣΤ προγραμματίζονται να γίνουν

23-25/02/16, 08-10/03/16 και 29-31/03/16, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των επιμορφωτών. Δείτε
από εδώ αναλυτικά ανά πόλη (https://goo.gl/pDNgbp).
Οι επιμορφούμενοι θα χωριστούν σε τμήματα έως δεκάξι (16) επιμορφούμενων ανά περιοχή όπου
θα υπάρχει επιμορφωτής και ένα τμήμα 24-48 ατόμων μόνο εξ αποστάσεως. Οι ώρες μπορεί να είναι και
διαφορετικές ανά τμήμα μετά από συνεννόηση του επιμορφωτή και των επιμορφούμενων. Η τρίτη (3) ΟΣΤ
θα γίνει για την παρουσίαση των εργασιών – ανταλλαγή εμπειρίας από την εφαρμογή στο σχολείο.
Προαιρετικά μπορεί να γίνουν επιπλέον δια ζώσης συναντήσεις με συνεννόηση επιμορφούμενων και
επιμορφωτών.
Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο εξ αποστάσεως τμήμα του σεμιναρίου:
α) η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και
β) η ύπαρξη ενός σετ μικροφώνου (απαραίτητα) - ακουστικών (προτιμώμενο) ή ηχείων και μιας web
camera (προαιρετικά) για συμμετοχή στις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς
συμμετοχής, κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει:
Α) να έχει συμμετάσχει τουλάχιστο σε δύο (2) από τις τρείς (3) ΟΣΣ/ΟΣΤ
Β) να έχει εκπονήσει & υποβάλει τουλάχιστο τις τρεις (3) από τις τέσσερις (4) εβδομαδιαίες
ασκήσεις.
Γ) να υποβάλει την τελική εργασία – σχέδιο μαθήματος / σενάριο / πρόταση διδασκαλίας
από την ύλη ενός μαθήματος (με προαιρετική εφαρμογή στην τάξη)
Οι επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα κατά προτεραιότητα να συμμετέχουν και στο σεμινάριο
«Διδάσκω και μαθαίνω με την υποστήριξη του LAMS" [Επίπεδο 2 για Προχωρημένους] διάρκειας
68 διδακτικών ωρών (με εφαρμογή στο σχολείο) το οποίο θα ακολουθήσει - και να λάβουν συνολική
βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 100 ωρών.
Το σεμινάριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση και θα λάβουν μέρος σε αυτό
έως εκατό (120) εκπαιδευτικοί με βάση τη σειρά αίτησης τους* ανά περιοχή κατόπιν υποβολής
αποκλειστικά ηλεκτρονικής αίτησής τους (και από εδώ: users.sch.gr/sympl-ait) από 04/02/16 έως
10/02/16. * Προσοχή! Η φόρμα αιτήσεων θα ανοίξει για όλους Τετάρτη 03/02/16 και 23:59
Για τα τμήματα σε περιοχές εκτός Αιτ/νίας η επιμόρφωση γίνεται σε συνεργασία με τους
Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ19 των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δρ. Ε. Κανίδη,
Αττική, Δρ. Ι. Κοτίνη & Δρ. Ζ. Μανουσαρίδη, Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ. Γ. Σπάλα Πελοποννήσου και
MSc Σ. Αγγαίλενα, Νοτίου Αιγαίου στις περιοχές αυτές και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς της
περιοχής ως επιμορφωτές.
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Σπυρίδων Παπαδάκης

