
 
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ:  Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Πληροφορικής κλ. ΠΕ19-20 Ζακύνθου 

 

Στο  πλαίσιο της Δράσης Α8: «Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής 

υποστήριξης» της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ1, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και 

ώρα 11:30 έως 16:30 στο 1ο Γυμνάσιο Ζακύνθου επιμορφωτικό σεμινάριο Εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής κλ. ΠΕ19-20 σε αντικείμενα που αφορούν στην υποστήριξη των υποδομών ΤΠΕ του 

Σχολείου σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ζακύνθου και σε συνδιοργάνωση με τον Σχολικό 

Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Πολυμέρη Γεράσιμο. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διεξαγωγή βιωματικών σεμιναρίων (workshops) διάρκειας 5 
ωρών. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στα 
επισυναπτόμενα παραρτήματα. 

Η εγγραφή των εκπαιδευτικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω του http://training.sch.gr 
υποχρεωτικά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Εκπαίδευσης  
του Προσωπικού Ενδοσχολικής Τεχνικής Στήριξης  

και των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

 

ΩΡΑ Εισηγήσεις – Εργαστήρια (Workshop) 

 

11:30 – 12:30 Εισήγηση από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Πολυμέρη 
Γεράσιμο 
 

12:30 – 13:30 Η πράξη «Στηρίζω» για την αναβάθμιση και υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας   Εισηγήτρια :  Αμαλία Φωκά 
 

13:30 - 15:00 Εργαστήριο - Διαδραστικοί Πίνακες 

                                                 
1
  Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το 

ΨΗΦΙΑΚΟΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

http://training.sch.gr/


 
 

 

 Περιγραφή των βασικών εργαλείων του πίνακα (αποθήκευση 

video, εικόνας, κ.λπ.) 

 Διαδικασία Προσανατολισμού Διαδραστικού Πίνακα 

(calibration) 

 Παρουσίαση μαθήματος μέσω ψηφιακού διαδραστικού 

βιβλίου του Ψηφιακού Σχολείου (http://ebooks.edu.gr/2013/) 

με τη βοήθεια υπογραμμίσεων των μαρκαδόρων του πίνακα 

και άνοιγμα διαδραστικών εφαρμογών στο εμπλουτισμένο 

βιβλίο μαθητή 

 Λογισμικό για τη δημιουργία διαδραστικού υλικού 

 Χρήση template για δημιουργία διαδραστικής δραστηριότητας  

Εισηγήτρια :  Αμαλία Φωκά 
 

15:00 – 16:30 
 

Εργαστήριο -  Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ 

 Τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ 

 Δημιουργία domain 

 Πολιτικές Χρηστών 

 Περιορισμός Πρόσβασης σε ιστοσελίδες 

 Δυνατότητες αναβάθμισης εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ 

 Εισηγητής : Νίκος Παλιάτσας 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Εκπαιδευτικό Υλικό  

 

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα διατεθεί στους εκπαιδευόμενους και θα χρησιμοποιηθεί από 
τους εκπαιδευτές έχει την ακόλουθη δομή: 

1. Παρουσίαση (αρχείο παρουσίασης): περιέχει τις διαφάνειες που θα χρησιμοποιηθούν από 
τον εκπαιδευτή κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων. 

2. Εκπαιδευτικό υλικό εργαστηρίου (αρχείο κειμένου): απευθύνεται στον εκπαιδευόμενο και 
περιέχει το σύνολο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του 
βιωματικού εργαστηρίου. την ύλη που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
αντικείμενο καθώς και οδηγό περαιτέρω μελέτης.  

3. Οδηγός επιμορφωτή (αρχείο κειμένου): περιέχει βασικές οδηγίες προς τον εκπαιδευτή 
σχετικά με τη διάρθρωση του σεμιναρίου και τα σημεία που πρέπει να εστιάσει κατά τη 
διεξαγωγή του. 

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι διαθέσιμο μέσω του ΠΣ (training.sch.gr/seminars) 
στους εκπαιδευόμενους για περαιτέρω μελέτη. 

 

http://training.sch.gr/seminars

