
 
 

 

ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση σε σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη»  για Εκπαιδευτικούς  
ΠΕ06 & ΠΕ07 Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνας, Νομού Πέλλας, Νομού Κιλκίς 
Σχετ.:     Έγκριση Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμ. Πρωτ.  2371/9-
02-2015 &2365/11-02-2015 
 

 

 
 
  Αγαπητές/οί συνάδελφοι 
 
 

Σας προσκαλώ να δηλώσετε συμμετοχή στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό 
σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακή ξενόγλωσση τάξη στην πράξη», για εκπαιδευτικούς 
Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/θμιας και Β/θμιας Eκπαίδευσης  που υπηρετούν στον 
Καλλικρατικό Δήμο Χαλκηδόνας,  στο Νομό Κιλκίς και στο Νομό Πέλλας.  

Το σεμινάριο αρχίζει στις 2 Μαρτίου 2015 και τελειώνει στις 24 Μαΐου 2015, 
διοργανώνεται με την υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας είναι προαιρετικό και 
περιλαμβάνει: 

 δύο δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας πέντε ωρών η κάθε μία, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν στις 07 Μαρτίου 2015 (ώρες 9.30-14:30) και στις 25 Απριλίου 
2015 (ώρες 9.30 -14.30) στο  ΓΕΛ Σκύδρας. 

 32 ώρες μελέτης εξ αποστάσεως κατανεμημένες σε 8 εβδομάδες. 
 

 Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι: 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
      Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Σουλτάνα  Παπαδημητρίου 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 (Γερμανικής) 

 
Ταχ. Δ/νση  :  Χάλκης 8, 10

ο
 Χιλ. 

                        Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 
Ταχ. Κωδ.   :  57001 
Ταχ. Θυρ.   :  Δ. 5019 
Τηλέφωνο   : 2310/365320 & 2310/365341 
Κινητό        : 6976429533 
FAX           : 2310/286715  
E-MAIL      : grss@kmaked.pde.sch.gr 
                   : papadimi@sch.gr  
 

  

Θεσ/νίκη:    13.02.2015 
 Αριθμ. Πρωτ.:448 
 
 
Προς: Τις/τους εκπαιδευτικούς  ΠΕ07 (Γερμανικής) 
Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της 
Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης τoυ 
Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνας, Νομού Κιλκίς & 
Νομού   Πέλλας 
 
 
 
Κοιν.:   
 
Τμήμα  Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
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 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 πρέπει να τονιστεί ότι για την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει οι 
επιμορφούμενοι να έχουν βασικές γνώσεις Η/Υ επιπέδου πιστοποίησης Α.  

Θα δημιουργηθεί τμήμα 20 εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι 
εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με ηλεκτρονική κλήρωση. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  

http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014/en2/    έως και 22/02/2015.  
 
Αν υπάρξουν λιγότερες από 10 αιτήσεις το σεμινάριο δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Παρακαλούνται οι κ.κ Διευθύντριες/ντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τις/τους 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ07. 

 

 
 

 
Με εκτίμηση 

 
Σουλτάνα Παπαδημητρίου (Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07) 

 

http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014/en2/

