
 

 

Θέµα: «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας µέσα 
από το περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης moodle» 
 

Η υπηρεσία µας σε συνεργασία µε άλλες ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
και µε την υποστήριξη του ΙΤΥΕ, προτίθεται να διοργανώσει σεµινάριο µε θέµα 
«Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας µέσα από το 
περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης Moodle». Το παραπάνω σεµινάριο 
πραγµατοποιήθηκε κατά τα προηγούµενα έτη στους νοµούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, 
Αρκαδίας, ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηλείας, Κέρκυρας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, 
Ρεθύµνου, Σερρών, Φωκίδας και Χανίων, ενώ παρουσιάστηκε σε συνέδρια που 
διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών 
εκπαιδευτικών. 

 

Αντικείµενο και στόχοι του σεµιναρίου θα είναι:  

• η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών µε µεθόδους και τεχνικές 
ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή 
ηλεκτρονικών µαθηµάτων µε το δηµοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής 
µάθησης/διδασκαλίας Moodle 

• η δηµιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών 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 γνωριµία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρµογών/εργαλείων που 
υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) και είναι διαθέσιµα στους 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δηµιουργία ιστολογίου (blog), 
wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά. 

• Η χρήση συνεργατικών εργαλείων. 
 

Η διάρκεια του σεµιναρίου θα είναι ένα πλήρες ηµερολογιακό εξάµηνο, από τέλος 
Οκτωβρίου 2012 έως τέλος Απριλίου 2013. Θα υλοποιηθεί µε τη «µεικτή» µέθοδο 
διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδοµάδες 
εκπαίδευσης από απόσταση µε χρήση υπολογιστή.  
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Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στο 1ο ΓΕΛ Ζακύνθου. Το χρονοδιάγραµµα 
των 5 αυτών συναντήσεων εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Εβδοµάδα Ώρες 1ο ΓΕΛ Ζακύνθου 

1 15:00 – 19:00 Τρίτη 30/10/2012 

7 15:00 – 19:00 Τρίτη 11/12/2012 

12 15:00 – 19:00 Τρίτη 22/1/2013 

18 15:00 – 19:00 Τρίτη 5/3/2013 

24 15:00 – 19:00 Τρίτη 16/4/2013 

 
Για κάθε µία από τις 26 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 ορισµένων 
ασκήσεων εµπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (µέσω διαδικτύου) 
για βαθµολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για µελέτη και εµπέδωση από το σπίτι για το 
σεµινάριο, εκτιµάται σε 120 ώρες. 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 

 

Το σεµινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Θα δηµιουργηθεί τµήµα 15 
εκπαιδευόµενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόµενοι θα 
επιλεγούν µε κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2012 έως και 21/10/2012. Στις πρώτες δια ζώσης 
συνάντησεις θα δοθούν 2 CD/DVD µε το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί στο σεµινάριο 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεµιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης 
απαιτείται: 

• επιτυχής ολοκλήρωση του 25% των συνολικών εργασιών (δηλαδή 33 εργασίες) 
µέχρι την ηµεροµηνία της 3ης δια ζώσης συνάντησης καθώς και εκπλήρωση µίας 
από τις δύο επόµενες προϋποθέσεις  

      2α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εµπέδωσης και συµµετοχή σε 4 
από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις  
      2β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εµπέδωσης και συµµετοχή σε 3 
από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις. 
 

Από τις παραπάνω θέσεις το 20% θα δοθεί σε άτοµα που ξεκίνησαν το περσινό 
σεµινάριο, έκαναν τουλάχιστον 46 εργασίες αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας 
προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες), και το 20% σε αυτούς 
που έκαναν και πέρσι αίτηση αλλά δεν έγιναν δεκτοί. 
 
Παρακαλούµε για την έγκριση του παραπάνω σεµιναρίου. 
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