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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σεμιναρίου με θέμα Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη»
Σχετ: Έγκριση υπ’ αριθμ. 1344/ 6-2-2015 Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής
Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στο εξ αποστάσεως σεμινάριο για εκπαιδευτικούς
Αγγλικής, & Γερμανικής Γλώσσας που εργάζονται στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση της Γ΄ Αθήνας
με θέμα: «Ψηφιακή ξενόγλωσση τάξη στην πράξη».
Το παραπάνω σεμινάριο, το οποίο αρχίζει στις 13 Μαρτίου 2015 και τελειώνει στις 24 Μαΐου 2015,
διοργανώνεται με την υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας, είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει:
1. Δύο δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας πέντε διδακτικών ωρών η κάθε μία,
2. Τριάντα δύο ώρες μελέτης εξ αποστάσεως κατανεμημένες σε 8 εβδομάδες.
Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως::
Α/Α
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Τόπος
7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
Βενέζη Ηλία 24, Χαϊδάρι, 12461,
ΑΤΤΙΚΗΣ

Αίθουσα

Ημερομηνία

Ώρες

Εργαστήριο
υπολογιστών

Παρασκευή
13-3-2015

15:00 - 19:00

Εργαστήριο
υπολογιστών

Δευτέρα
27-4-2015

15:00 - 19:00

Τηλ. 210 5814221
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7ο Γυμνάσιο
Χαϊδαρίου

Επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

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
Ηotpotatoes
Υποτιτλισμός βίντεο
Βlogs
Συνεργατικά εργαλεία
Άλλα εργαλεία Web 2.0

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 συνολικά 32 ώρες σε οχτώ εβδομάδες αλλά
διαφοροποιείται ανάλογα με την ψηφιακή εξοικείωση του καθενός.
Για την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει οι επιμορφούμενοι:



Να είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης
απαιτείται:
1) Η συμμετοχή και στις δύο δια ζώσης συναντήσεις
2) Η επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης.
Ο ανώτερος αριθμός για να δημιουργηθεί τμήμα είναι 20 εκπαιδευόμενοι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
μόνο ηλεκτρονικά και έως και 6 Μαρτίου 2015, στη διεύθυνση:
http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014/en2
Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Σε περίπτωση
λιγότερων των 10 αιτήσεων 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
περισσότερες εργασίες).
Ποσοστό 20% θα δοθεί σε άτομα που έκαναν και παλαιότερα αίτηση αλλά δεν έγιναν δεκτοί.
Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές να ενημερώσουν έγκαιρα και ενυπόγραφα τους συνάδελφους
εκπαιδευτικούς ΠΕ06 και ΠΕ07 του σχολείου τους.

Με εκτίμηση
Μανωλοπούλου-Σέργη Ελένη
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06

Δημήτριος Τηλαβερίδης
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ07

Η θέση του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου στην οδό Ηλία Βενέζη 24

Ευρύτερη περιοχή όπου εμφαίνεται η στάση «Αγία Μαρίνα» του μετρό καθώς και
η θέση του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

