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ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση : Μανωλοπούλου 31 (3ος όροφος) 

                                    Διοικητήριο  - Πύργος 

Πληροφορίες     :  Στέλλα Αναστασίου 

Τηλέφωνα         :  2621360202 

Fax                 :  2621360313 

Ε-Mail               :  grssil@sch.gr  

και Γραφείο Δ.Ε. Αμαλιάδας: grssamal@dide.ilei.sch.gr  
Ιστολόγιο Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Ηλείας: http://blogs.sch.gr/grssil/ 
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ΠΡΟΣ:  Σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Περιφερειακής 

Ενότητας Ηλείας (υπόψη 

εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 – 

Φιλολόγων, μέσω των Διευθυντών 

των σχολικών μονάδων) 

 

ΚΟΙΝ: Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ηλείας 

 

   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως 

σεμινάριο, με τίτλο ‘Φιλολογείν ψηφιακώς’, για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02, 

περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2015» 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο «Φιλολογείν 

Ψηφιακώς».  
 

Ι. Διαδικαστικά σεμιναρίου «Φιλολογείν Ψηφιακώς»  

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. 
 

ΙΙ. Σε ποιους απευθύνεται 

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγους) της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. 

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2015/seminar/  έως την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 

2016. 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. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σχολική Σύμβουλος Κλάδου ΠΕ02  
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας - Έδρα: Αμαλιάδα 

Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου 
 

κινητό: 6976670042 

e-mail: manikarou.m@gmail.com 

 skype: manikarou 

Ιστολόγιο Ερευνητικών Εργασιών: 

http://projectlyk.blogspot.gr 

Ιστολόγιο για Φιλολόγους: 
http://hellanionfaos.blogspot.gr/ 

Ιστολόγιο για Καλές Πρακτικές Φιλολόγων: 
http://kales-praktikes-filologoi.blogspot.gr/  
 

 

 

 

 

 

 

Ιστολόγιο: http://projectlyk.blogspot.gr 
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Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων οι επιμορφούμενοι καλούνται εντός τριών 

ημερών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.  

Επισήμανση: Για να επιμορφωθούν περισσότερα άτομα δεν μπορεί κάποιος να 

παρακολουθεί ταυτόχρονα δύο σεμινάρια στο http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/. 
 

ΙΙΙ. Διάρκεια 

 Θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2016. Ημερομηνία 

έναρξης: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016.  

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

σεμιναρίου εκτιμάται σε 40 ώρες. 
 

ΙV. Προϋποθέσεις συμμετοχής  / Προαπαιτούμενα παρακολούθησης   

 Λογαριασμός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).  

 Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την πλοήγηση στο 

Διαδίκτυο. 

 Δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι. 
 

V. Περιεχόμενο των μαθημάτων – Θεματική του σεμιναρίου: 

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.  

Το υλικό του προγράμματος θα αποτελείται από παρουσιάσεις PowerPoint, αρχεία σε 

μορφή doc(x), pdf, επιστημονικά άρθρα, εισαγωγικά κείμενα για το περιεχόμενο της 

κάθε εβδομάδας, οδηγίες για τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων και των 

διαδικτυακών εργασιών.  
  

VΙ. Στόχοι  

Επιδιώκεται οι επιμορφούμενοι:  

 Να αποκτήσουν 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. 

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/
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 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.  
 

VΙΙ. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων 

 Μελέτη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτάται στην πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης Moodle σε εβδομαδιαία βάση. 

 Εκπόνηση ασκήσεων για εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού σε εβδομαδιαία 

βάση. 

 Υλοποίηση τουλάχιστον του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης.  

 Συμμετοχή στις δύο δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν: Δευτέρα 7 

Μαρτίου από 15.00 έως 19.00 στο 2
ο
 ΕΠΑΛ Αμαλιάδας και Δευτέρα 11 

Απριλίου από 15.00 έως 19.00 στο 2
ο
 ΕΠΑΛ Αμαλιάδας. Οι μετακινήσεις των 

συμμετεχόντων κατά τις δυο ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς 

δαπάνη για το Δημόσιο.  
 

VΙΙΙ. Βεβαίωση / Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  

 Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης / 

Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας πενήντα (50) 
 
ωρών (10 ωρών 

δια ζώσης και 40 ωρών εξ αποστάσεως). 
 

ΙΧ. Διοργανωτές 

Το σεμινάριο διοργανώνεται: 

 από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων και Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών ΠΕ02 στις 

Ν.Τ. (Β ΄ Επίπεδο), Δρ.  Μεταξούλα Μανικάρου.   

 από τον καθηγητή φιλόλογο και Επιμορφωτή Εκπαιδευτικών ΠΕ02 στις Ν.Τ. (Β ΄ 

Επίπεδο), M.Ed. Γεώργιο Ασημακόπουλο. 

 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής 

Ενότητας Ηλείας. 

 με την τεχνική υποστήριξη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας δια μέσω του Msc Παναγιώτη 

Δρούζα (Υπεύθυνου ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας) 

 με την τεχνική υποστήριξη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας δια μέσω του Msc Βασιλείου 

Νταλούκα (Τεχνικού Υπεύθυνου ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας) 
 

ΧΙ. Συγγραφείς - Υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού και διορθωτές 

των ασκήσεων  

 η σχολική σύμβουλος Φιλολόγων και Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών ΠΕ02 στις 

Ν.Τ. (Β ΄ Επίπεδο), Δρ.  Μεταξούλα Μανικάρου   

 ο καθηγητής φιλόλογος και Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών ΠΕ02 στις Ν.Τ. (Β ΄ 

Επίπεδο), M. Ed. Γεώργιος Ασημακόπουλος. 
 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δ/νση 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της με 

την υπ’ αριθμ. Φ1.4
α
/ΚΔ/1035/27-01-2016 απόφαση. 

 

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 

Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου 


