ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έδεσσα, 13/02/ 2015
ΥΠΟΥΡ. ΠΟΛ/ΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 122
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/νση
: Διοικητήριο
Προς: Τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06,
Τ.Κ.
: 582 00 Έδεσσα
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Πέλλας,
Πληροφορίες : Αλεξάνδρα Αναστασιάδου
Κιλκίς και Καλλικρατικού Δήμου
Τηλέφωνο
: 2381351279
Χαλκηδόνας
e-mail 1:
simphil@dide.pel.sch.gr
(δια των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας
e-mail 2
alexanastasiadou@yahoo.gr
Εκπ/σης Πέλλας, Κιλκίς & Δυτικής
Θεσσαλονίκης)
Κοιν.: Κοιν.:
1. Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας
2. Αναπληρωτή Προϊστάμενο
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Κ.
Μακεδονίας
3. Προϊστάμενο Επιστημονικής &
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας
Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας
4. Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς
5. Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς
6. Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας
7. Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας
8. Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής
Θεσσαλονίκης
8. Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής
Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο στις Νέες Τεχνολογίες για
εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, Κιλκίς και Καλλικρατικού
Δήμου Χαλκηδόνας ».
ΣΧΕΤ.: 1.
Έγγραφο με αρ. πρωτ. 2371/11-02-2015 της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας για την Α/θμια Εκπ/ση.
2. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 2365/11-02-2015 της Περ/κής Δ/νσης Β/θμιας
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας για τη Β/θμια Εκπ/ση.
Η σχολική σύμβουλος Αγγλικών καλεί τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ06, των σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, Κιλκίς και Καλλικρατικού Δήμου
Χαλκηδόνας σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακή ξενόγλωσση τάξη στην πράξη»,

που διοργανώνεται σε συνεργασία με δίκτυο Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών και με την
υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει:
α) Δύο δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η καθεμία.
β) 32 ώρες μελέτης εξ αποστάσεως κατανεμημένες σε 8 εβδομάδες.
Οι δύο δια ζώσης συναντήσεις θα διεξαχθούν στο εργαστήριο υπολογιστών του ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ -Γ.
ΔΗΜΟΥ 11, ΣΚΥΔΡΑ- το Σάββατο 07 Μαρτίου 2015 και το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 και ώρα
09.30-14:30.
Για κάθε μία από τις 8 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν
το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για την πρόσβαση στο
εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ασκήσεων (δραστηριοτήτων)
εμπέδωσης.
Οι ασκήσεις (δραστηριότητες) αυτές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για
βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι εκτιμάται σε 32 ώρες
αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με την ψηφιακή εξοικείωση του καθενός.
Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:
 η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι.
 η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:
 η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’
αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές
περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle.
 η δημιουργία απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και η χρήση τους στη διδασκαλία.
 η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες
εφαρμογές χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και
εικόνας κ.ά.
 Η χρήση συνεργατικών εργαλείων.

Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
 Εισαγωγή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle

 Βασικά προγράμματα πολυμέσων
 Hotpotatoes
 Υποτιτλισμός βίντεο
 Blogs
 Συνεργατικά εργαλεία
 Άλλα εργαλεία Web 2.0

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης
απαιτείται:
 Η συμμετοχή και στις δύο δια ζώσης συναντήσεις
 Η επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης
Θα δημιουργηθεί τμήμα 20 εκπαιδευόμενων ( 12 καθηγητών Αγγλικής και 8 καθηγητών
Γερμανικής). Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014/en2
έως και 22/2/2015. Αν υπάρξουν λιγότερες από 10 αιτήσεις το παρόν σεμινάριο δεν θα
πραγματοποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις, ποσοστό 20% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν
το σεμινάριο στο παρελθόν, έκαναν τουλάχιστον 25 εργασίες αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας
προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερεςεργασίες) και ποσοστό 20% θα δοθεί σε
άτομα που έκαναν και παλαιότερα αίτηση αλλά δεν έγιναν δεκτοί.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και τους
συμμετέχοντες.
Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06

Αλεξάνδρα Αναστασιάδου

