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«εμινάριο για την αξιοποίηςη τε χνικώ ν Aςφγχρονησ και εξ’ αποςτάςεωσ
διδαςκαλίασ μζςα από το περιβάλλον Ηλεκτρονικήσ Μάθηςησ Μoodle»
Ο χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ τησ Περιφ. Ιονίων Νήςων, Γεράςιμοσ Πολυμζρησ, ςε
ςυνεργαςία με τθν Περιφ. Δ/νςθ Α΄/κμιασ και Β΄/κμιασ Εκπ/ςθσ Ιονίων Νιςων και με τθν υποςτιριξθ του
Ι.Σ.Τ.Ε., διοργανώνει εμινάριο με κζμα: «Αξιοποίηςη τεχνικών αςύγχρονησ και εξ αποςτάςεωσ

διδαςκαλίασ μζςα από το περιβάλλον ηλεκτρονικήσ μάθηςησ Moodle».
Σο παραπάνω ςεμινάριο πραγματοποιικθκε κατά τα προθγοφμενα ζτθ ςτουσ νομοφσ
Αιτωλοακαρνανίασ, Αρκαδίασ, Δράμασ, Δωδεκανιςου, Ηλείασ, Κυκλάδων και Χανίων, ενώ
παρουςιάςτθκε ςε Διθμερίδεσ που διοργανώκθκαν υπό τθν αιγίδα του ΤπΠΔΒΜΘ και κίνθςε το
ενδιαφζρον πολλών εκπαιδευτικών.
Αντικείμενο και τόχοι του ςεμιναρίου είναι:
θ εξοικείωςθ και θ εξάςκθςθ των εκπαιδευτικών με μεκόδουσ και τεχνικζσ
αςφγχρονθσ και εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ, όπωσ είναι θ καταςκευι θλεκτρονικών
μακθμάτων με το δθμοφιλζσ περιβάλλον θλεκτρονικισ μάκθςθσ/διδαςκαλίασ Moodle
θ δθμιουργία και χριςθ απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών ςτθ διδαςκαλία
θ εκμάκθςθ και χριςθ ελεφκερου και ανοιχτοφ λογιςμικοφ γενικοφ ςκοποφ για
ποικίλεσ εφαρμογζσ χριςιμεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, όπωσ είναι οι παρουςιάςεισ, θ
επεξεργαςία ιχου και εικόνασ κ.ά.
θ γνωριμία και χριςθ ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που
υποςτθρίηονται από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (ΠΔ) και είναι διακζςιμα ςτουσ

εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, όπωσ είναι θ δθμιουργία ιςτολογίου (blog),
Wiki, θ καταςκευι ιςτοςελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.
Η χριςθ ςυνεργατικών εργαλείων.
Η διάρκεια του ςεμιναρίου είναι ζνα πλιρεσ θμερολογιακό εξάμθνο, από τζλη Νοεμβρίου
2011 ζωσ τζλη Μαΐου 2012. Θα υλοποιθκεί με τθ «μεικτι» (blended) μζκοδο διδαςκαλίασ,
ςυνδυάηοντασ 5 δια ηώςθσ εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ και 26 εβδομάδεσ εκπαίδευςθσ από
απόςταςθ με χριςθ υπολογιςτι.
Οι 5 δια ηώςθσ ςυναντιςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτο 3o Γενικό Λφκειο Κζρκυρασ ςφμφωνα
με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
3ο Γενικό Λφκειο Κζρκυρασ
Εβδομάδα

Ϊρεσ

Μζρα

1θ

15:00 - 19:00

Παραςκευι 25/11/2011

7θ

15:00 - 19:00

Παραςκευι 13/01/2012

12θ

15:00 - 19:00

Παραςκευι 17/02/2012

17θ

15:00 - 19:00

Παραςκευι 23/03/2012

22θ

15:00 - 19:00

Παραςκευι 04/05/2012

Για κάκε μία από τισ 26 εβδομάδεσ εκπαίδευςθσ, οι εκπαιδευόμενοι κα χρθςιμοποιοφν το
διαδίκτυο και τθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ Μoodle για τθν πρόςβαςθ ςτο
εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τουσ υλικό και τθν υλοποίθςθ οριςμζνων αςκιςεων εμπζδωςθσ. Σισ
αςκιςεισ αυτζσ κα ςτζλνουν θλεκτρονικά (μζςω διαδικτφου) για βακμολόγθςθ. Ο χρόνοσ που
εκτιμάται ότι απαιτείται για μελζτθ και εμπζδωςθ από το ςπίτι είναι 120 ώρεσ. Κατά
ςυνζπεια,κρίνονται απαραίτθτα για τθ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο:
θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο, κατά προτίμθςθ από το ςπίτι
θ προχπάρχουςα εξοικείωςθ με τθ χριςθ υπολογιςτι και τθν πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο
(Βαςικζσ Δεξιότθτεσ ΣΠΕ)
Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων Α΄κμιασ και Β΄κμιασ
Εκπαίδευςθσ. Θα δθμιουργθκεί τμιμα 15 εκπαιδευόμενων.
ε περίπτωςθ περιςςότερων αιτιςεων, οι εκπαιδευόμενοι κα επιλεγοφν με κλιρωςθ.
Οι αιτήςεισ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, επιλζγοντασ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ςτθ
διεφκυνςθ http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/ ζωσ και 14/11/2011. τθν πρώτθ δια ηώςθσ
ςυνάντθςθ κα δοκοφν 2 CD/DVD με το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο ςεμινάριο.
Για τθν Επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου και τθ χοριγθςθ αντίςτοιχθσ Βεβαίωςθσ
απαιτείται:
1. Επιτυχισ ολοκλιρωςθ του 25% των ςυνολικών εργαςιών (δθλαδι 33 εργαςίεσ) μζχρι τθν
θμερομθνία τθσ 3θσ δια ηώςθσ ςυνάντθςθσ κακώσ και εκπλιρωςθ μίασ από τισ δφο επόμενεσ
προχποκζςεισ.
2α. Επιτυχισ ολοκλιρωςθ του 70% των αςκιςεων εμπζδωςθσ και ςυμμετοχι ςε 4 από τισ 5
δια ηώςθσ ςυναντιςεισ
2β. Επιτυχισ ολοκλιρωςθ του 85% των αςκιςεων εμπζδωςθσ και ςυμμετοχι ςε 3 από τισ 5
δια ηώςθσ ςυναντιςεισ
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