
  
   

 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

Λεων.Γ.Παρτσανάκης 
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 05 

Η/Τ partsanakis@gmail.com 
Κιν. τηλέφωνο 6977286335 

 
 
 
Σέρρες :  05/03/2015 
Αρ. Πρωτ.: 182 
 
 
 

ΠΡΟΣ : 
Εκπαιδευτικούς ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07 
των Διευθύνσεων Α/βμιας& Β/μιας 

Εκπ/σης Π.Ε.Σερρών. 

(Δια των Δ/νσεων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπ/σης 
Σερρών) 

Ταχ. Δ/νση :Κερασούντος 2, 62110 Σέρρες    
Πληροφορίες :  Μέγγλα Λαμπρινή        
Τηλέφωνο :  23210- 47538 
FAX :  23210 -47531 
E-mail :  grssdser@sch.gr 

 

ΚΟΙΝ:   Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και  
             Β/θμιαςΕκπ/σης Κ. Μακεδονίας 
             Γραφεία ΣΣ Α/θμιας&Β/θμιας Εκπ/σης  
Φ.Αρχείου 

 

Θέμα :«Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπ/κούς ξένων γλωσσών» 

Σχετ :Την με αρ. Πρωτ. 3569/04.03.2015 έγκριση  του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών Αμανατίδου Κωνσταντία ΠΕ 06 και 
Παρτσανάκης Λεωνίδας ΠΕ 05 σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο 
Κερκινοπούλου Γιάννα, ΠΕ 07, διοργανώνουν μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων 
που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς ΠΕ 05, ΠΕ 06 και ΠΕ 07 Α/θμιας και 
Β/θμιαςΕκπ/σης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με τίτλο: «Χρησιμοποιώντας 
την τεχνολογία για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας στην ξενόγλωσση τάξη».  

Οι στόχοι του είναι :  

 Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί και να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες που 
προσφέρουν τα διαδικτυακά εργαλεία της google και άλλων web 2.0 
εργαλείων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας στην 
ξενόγλωσση τάξη. 

 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κάποια από αυτά στο δικό τους μάθημα 
 Να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στη χρήση των εργαλείων αυτών 

προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους στα 
πλαίσια του μαθήματος τους. 

 Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ένα εκπαιδευτικό σενάριο. 

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου και οι εισηγητές με το 
περιεχόμενο των εισηγήσεων 

mailto:partsanakis@gmail.com
mailto:grssdser@sch.gr


Ημερομηνία Τίτλος Εισηγητής 
Δευτέρα 
30/3/2015 
 
3 ώρες 

Οι εφαρμογές της google και η δυνατότητα 
αξιοποίησης τους στην τάξη.  
Συμμετοχή των επιμορφούμενων σε ομάδα 
google του προγράμματος - δημιουργία 
δικής τους ομάδας google 
Χρήση googledocument – δημιουργία δικού 
τους googledocument 
Χρήση googleform –δημιουργία δικού τους 
googleform 

Θεοδώρα 
Γκένιου 

Τρίτη 
31/03/2015 
 3 ώρες 
 

Παρουσίαση καλών πρακτικών, 
ενσωμάτωσης διαδικτυακών εργαλείων web 
2.0 στη μαθησιακή διαδικασία για την 
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (reading, 
writing, speaking, writing).  
Ομάδες εργασίας με στόχο το σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων με ενσωμάτωση εργαλείων 
web 2.0-φύλλα εργασίας 
Ανάρτηση των δραστηριοτήτων στην ομάδα 
google.  
Παρουσίαση τουςστηνολομέλεια. 

Θεοδώρα 
Γκένιου 

Τετάρτη 
01/04/2015 
 
3 ώρες 

Εξάσκηση στη γραμματική και το 
λεξιλόγιο,όπως : 
- δημιουργία flashcards στον H/Y 
- δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων 
αυτοαξιολόγησης με το πρόγραμμα 
Hotpotatoes 
Δημιουργία τελικού προϊόντος, όπως : 
- δημιουργία βίντεο με το googlepicassa 
ηχογράφηση (πρόγραμμα Audacity) 
- υποτιτλισμός ξενόγλωσσου βίντεο 
-παρουσίαση σε power -point  και 
μετατροπή σε βίντεο 
- δημιουργία κόμικ 
- σύννεφα λέξεων 
-εισαγωγή λεζάντας σε φωτογραφία 
(πρόγραμμα Gimp). 

Σταματούλα 
Μακρυπούλια 

Πέμπτη 
02/04/2015 
 
3 ώρες 

Δομή και ανάπτυξη ενός διδακτικού 
σεναρίου  
Διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι 
Κριτήρια αξιολόγησης – φύλλα αξιολόγησης 
Παρουσίαση ενός ‘πολυμορφικού’ σχεδίου 
μαθήματος, εμπλουτισμένο με τη βοήθεια  
του Η/Υ 

Λεων. Γ. 
Παρτσανάκης 

Παρασκευή 
03/04/2015 
 

Το θέατρο στην ξένη γλώσσα 
Αξιοποιήσιμα εργαλεία στην τάξη 
(δημιουργία onlineεκπ/κών παιχνιδιών από 

Μαρία Τζίμου 
Νεκταρία 
Τζιώρου 



3 ώρες τους μαθητές) 
Χρήση του προγράμματος Voki,για 
δημιουργία διαλόγων στην ΞΓ 

 
Μαρία 
Μπουτσιούκα 

 

Πριν την πρώτη συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να 
πάρουν μέρος, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά σε 
φόρμαgoogledocs: 

https://docs.google.com/forms/d/14kVyKAv9gIuHfCXwUJzeowQ-
6WtplvPx1lOUT8N8hc0/viewform 

http://padlet.com/gk_dora/haw0cbrm0tlo 

1. Στοιχεία ώστε να γίνει  διερεύνηση αναγκών/γνώσεων των 
συμμετεχόντων   

2. Σύντομη παρουσίαση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού 
πλαισίου όπου δραστηριοποιούνται σε ηλεκτρονικό πίνακα (padlet) 

3. Ενημέρωση για τη δημιουργία ενός λογαριασμούgmail(εάν δεν υπάρχει 
ήδη) 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα (15.30 – 18.30) στην 
αίθουσα του 1ου Γυμνασίου Σερρών που είναι κατάλληλα εξοπλισμένη. Ο 
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30. Παράκληση να κάνετε τη 
δήλωση συμμετοχής σας ηλεκτρονικά στην παραπάνω ηλεκτρονική 
διεύθυνση. 

Η επιμορφωτική αυτή δράση θα υλοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και 
για τους συμμετέχοντες. Στο τέλος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Λεων. Γ. Παρτσανάκης 

Κωνσταντία Αμανατίδου 

 

Σχολικοί Σύμβουλοι Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας 
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