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             EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Πάτρα     16-02-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ                                               Αριθ. Πρωτ. Φ.1.4α/ΚΔ/1272 
                      ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                                                                              
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                        
                 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ     
                         ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. 
 

 
Ταχ.Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25Α 
Ταχ.Κώδικας    : 262 22 ΠΑΤΡΑ 
Ταχ.Θυρίδα      : 2540  
Πληροφορίες    : Κουρτέσης Ηλίας 
                           Πλώτα Δέσποινα 
                           Σκιαδαρέση Μαριάννα           
Τηλέφωνο        : 2610-362403 
Fax                   : 2610-362410 
E-Mail              : mail@dellad.pde.sch.gr                                                                                                                                                      
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξ αποστάσεως σεμιναρίου στις ΤΠΕ» 

 
  Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄) περί Δομής και Λειτουργίας της Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1, εδάφ. α΄ του Ν. 2986/13-02-2002 (ΦΕΚ 24/ τ. Α΄) 

3. Την υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 1340/ τ. Β΄/16-10-2002) 

4. Την υπ’ αρ. Φ. Σ-3/1900/Δ2/9-1-2012 Απόφαση της Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

5. Την υπ’ αρ. Φ.350.2/1/32/Δ1/02-01-2013 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Περιφερειακών Δ/ντων Εκπ/σης». 

6. Την υπ’ αρ. Φ.1.1/ΚΔ/7728/15-10-2013 (ανακοινοποίηση στο ορθό 16-10-2013) απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «Ανάθεση περιφέρειας γενικής 

(επιστημονικής) ευθύνης Σχολικών Συμβούλων Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας». 

7. Την υπ’ αρ. Φ.1.1/ΚΔ/7854/18-10-2013 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «Ανάθεση σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης σε Σχολικούς Συμβούλους 

Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας» 

8. Το υπ’ αρ. Φ.1.1/ΚΔ/8086/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «3η τροποποίηση απόφασης ανάθεσης περιφέρειας γενικής(επιστημονικής) ευθύνης σε 

Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας». 

9. Το υπ’ αρ. Φ.1.1/ΚΔ/10834/10-11-2014 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «4η τροποποίηση απόφασης ανάθεσης σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης σε 

σχολικούς συμβούλους Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας». 

10. Την υπ’ αρ. Φ.350.2/7/26846/Δ1/26-02-2013 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των 

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

11. Την υπ’ αρ. Φ.350.2/7/201705/Ε3/11-12-2014 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Απαλλαγή από τα καθήκοντα 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης». 

12. Το υπ’ αρ. 64/11-02-2015 (ανακοινοποίηση στο ορθό 13-02-2015) έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου 

ΠΕ02 κ. Μανικάρου Μεταξούλας. 

 

Εγκρίνουμε  

 

την πραγματοποίηση του εξ αποστάσεως  επιμορφωτικού σεμιναρίου, το οποίο διοργανώνεται 

από την Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02 κ. Μανικάρου Μεταξούλα και τον καθηγητή φιλόλογο 

και επιμορφωτή εκπαιδευτικών ΠΕ02 στις Ν.Τ. Β΄επίπεδο κ. Ασημακόπουλο Γεώργιο, σε 

συνεργασία με τηΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ηλείας και με την τεχνική 

υποστήριξη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας και του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας διαμέσου των κ.κ. Δρούζα 

Παναγιώτη και Νταλούκα Βασίλειο. Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται στους/στις 

εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, αρμοδιότητας της Δ/νσης 

Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με θέμα «Φιλολογείν ψηφιακώς». 

 

              ΑΠΟΦΑΣΗ  
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Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε προαιρετική βάση, με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, 

συνδυάζοντας δύο δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και δέκα εβδομάδες εκπαίδευσης από 

απόσταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.Θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 

Μαρτίου – Μαΐου 2015 με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015.  

Οι  δύο δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο είναι οι ακόλουθες: 

 Λογαριασμός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).  

 Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. 

 H δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι. 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, ζητήματα ορολογίας, πρακτική εφαρμογή, 

εξάσκηση και διδασκαλία τεχνολογικών εργαλείων. Ενδεικτική θεματολογία:  

 Θεωρίες μάθησης (συμπεριφορισμός, γνωστικές / εποικοδομηστικές θεωρίες, 

κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης). 

 Γραμματισμοί (αναγνωριστικός, ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί) και 

ΤΠΕ 

 Σχεδιασμός διδακτικής  ενότητας/ διδακτικού ή εκπαιδευτικού σεναρίου. Φύλλα εργασίας.  

 Παρουσίαση διδακτικών σεναρίων (ποικίλα παραδείγματα). 

 Το web 2.0 και η αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη (π.χ. εννοιολογικοί / νοητικοί χάρτες, 

συνεργατικά εργαλεία, δημιουργία blog, κόμικ, ηλεκτρονικού βιβλίου, χρονογραμμή, 

ηλεκτρονική αφίσα, σύννεφα λέξεων, δημιουργία βίντεο, επεξεργασία ήχου, δημιουργία 

ηλεκτρονικών ασκήσεων κ.λπ.).  

 Χρήση λογισμικού ειδικότητας (εκπαιδευτικό λογισμικό) για τα φιλολογικά μαθήματα.  

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι: 

 Να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί βασικές γνώσεις περί θεωριών μάθησης και γραμματισμών. 

 Να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική 

πράξη. 

 Να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. 

 Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων και των 

εκπαιδευτικών λογισμικών. 

 Να σχεδιάζουν φύλλα εργασίας με τη χρήση των ΤΠΕ. 

 Να αναπτύσσουν ένα διδακτικό / εκπαιδευτικό σενάριο.  

 Να συνδέσουν ένα «παραδοσιακό» αντικείμενο όπως τα θεωρητικά / ανθρωπιστικά μαθήματα 

με τις τεχνολογίες αιχμής (ΤΠΕ), που διατρέχουν κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ 

ΩΡΑ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΘΕΜΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Δευτέρα 

09-03-2015 

15:00-19:00 

2ο ΕΠΑ.Λ. 

Αμαλιάδας  

«Φιλολογείν 

ψηφιακώς» 

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 των σχολικών 

μονάδων,  αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 

Τετάρτη 

22-04-2015 

15:00-19:00 

2ο ΕΠΑ.Λ. 

Αμαλιάδας  

«Φιλολογείν 

ψηφιακώς» 

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 των σχολικών 

μονάδων,  αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
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Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://e-

learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014/seminar/  έως την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015. Θα δημιουργηθεί ένα 

τμήμα των 20 ατόμων. Αν υπάρξουν λιγότερες από 10 αιτήσεις ενδιαφερομένων, το σεμινάριο 

δεν θα πραγματοποιηθεί. Στην περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα 

επιλεγούν με κλήρωση.  

Ο χρόνος που απαιτείται για την κατ’ οίκον μελέτη και εμπέδωση του υλικού του σεμιναρίου 

εκτιμάται σε 40 ώρες. Οι συμμετέχοντες  υποχρεούνται στη μελέτη του ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού που θα αναρτάται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle σε εβδομαδιαία βάση 

και στην εκπόνηση ασκήσεων για εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού σε εβδομαδιαία βάση. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου απαιτείται η υλοποίηση τουλάχιστον του 85% των 

ασκήσεων εμπέδωσης και μετά την ολκλήρωση του προγράμματος θα χοηργηθεί αντίστοιχη 

Βεβαίωσης / Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας πενήντα (50)  ωρών (10 ωρών 

δια ζώσης και 40 ωρών εξ αποστάσεως). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Δ/ντής 

                                                                  Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 

                 

   

                                                                    Θεόδωρος Μπαρής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:                                                                                                       

 Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 κ. Μανικάρου Μεταξούλα 

 Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας 

 Υπεύθυνος Ε.Ε. Δ.Ε. Ηλείας (δια της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας) 

 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Αμαλιάδας και Πύργου  

 

http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014/seminar/
http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014/seminar/

