
Περιγραφή του σεμιναρίου 

Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Νοτίου Αιγαίου, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και το 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων.  

Στο σεμινάριο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από 

όλα τα νησιά του νομού. Οι συμμετέχοντες έχουν χωριστεί σε ομάδες των 15-20 

ατόμων, με βάση κυρίως την ειδικότητα τους. Κάθε ομάδα συνιστά μια εικονική, 

e-τάξη, μέσα στο πλαίσιο της οποίας οι επιμορφούμενοι θα συνεργάζονται μεταξύ 

τους, με τον επιμορφωτή αλλά και τα μέλη των υπολοίπων ομάδων προκειμένου 

να ολοκληρώσουν ομαδικές δραστηριότητες. Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται 

με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων συνεργατικών εργαλείων. 

Οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό, την 

εκμάθηση των βασικών εργαλείων του moodle καθώς και τη χρήση των 

υπηρεσιών που το ΠΣΔ προσφέρει. Βασικό στόχο του σεμιναρίου αποτελεί η 

γνωριμία νέων εργαλείων του διαδικτύου  και η παιδαγωγική αξιοποίηση τους 

στην τάξη. 

Θα γίνει προσπάθεια να συνδιαμορφώσουμε το σεμινάριο, μέσα από το 

ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσετε, αλλά κυρίως από τις απόψεις σας που 

θα αναφέρετε στον ιστοχώρο του σεμιναρίου. Τις απόψεις αυτές θα χρειαστούμε 

για να βελτιώσουμε το σεμινάριο την επόμενη σχολική χρονιά. 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί εξ' ολοκλήρου από απόσταση. Κάθε εβδομάδα (την 

Δευτέρα) θα αναρτάται στον ιστοχώρο του σεμιναρίου το εκπαιδευτικό υλικό της 

εβδομάδας, καθώς και κάποιες δραστηριότητες – ασκήσεις, τις οποίες οι 

επιμορφούμενοι θα καλούνται να υλοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων. Όλη η διαδικασία θα υποστηρίζεται 

και θα ενισχύεται παράλληλα από την επικοινωνία των συμμετεχόντων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρουμ, αποστολή μηνυμάτων μέσω της 

πλατφόρμας του moodle, καθώς και μέσω του skype. 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους 

επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς το 70% των 

ανατιθέμενων δραστηριοτήτων. 

Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι κυρίως ελεύθερα και ανοικτά, 

οπότε θα τα «κατεβάζετε» από το διαδίκτυο. Θα χρειαστείτε μια γρήγορη 

σύνδεση στο διαδίκτυο και φυσικά πρόσβαση σε υπολογιστή από προσωπικό 

σας χώρο. Όσον αφορά τις γνώσεις, αρκεί να γνωρίζετε τα βασικά στη χρήση του 

υπολογιστή (επεξεργαστή κειμένου, πλοήγηση στο διαδίκτυο, email). Για ότι άλλο 



χρειαστεί θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες και βοήθεια από τον επιμορφωτή της 

e-τάξης σας. 

Να σας υπενθυμίσουμε ότι το σεμινάριο είναι εθελοντικό και θα θέλαμε να μας 

βοηθήσετε στην υλοποίηση φέτος, αλλά κυρίως να μας βοηθήσετε να το 

εμπλουτίσουμε με νέο υλικό για την επόμενη σχολική χρονιά. Μετά το μέσον του 

σεμιναρίου μα μπορούσε να γίνει συζήτηση για την ύλη και στις τελευταίες 2 - 3 

εβδομάδες θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με θέματα τα οποία θα προτείνετε εσείς 

και σας ενδιαφέρουν άμεσα. 

Καλό είναι τα ερωτήματα και οι απορίες να τις αναφέρουμε στα forums του 

δικτυακού τόπου για να τα βλέπουμε όλοι και να προσπαθούμε να απαντάμε 

όταν γνωρίζουμε κάτι.  Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινότητα 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι ασχολούνται με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική 

πράξη και θα βοηθάμε σε αυτό. 

 


