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Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Βασικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (αποστολή λήξη email, συγ-

γραφή κειμένων, περιήγηση στον παγκό-

σμιο ιστό) 

2. Ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύγχρονο 

φυλλομετρητή– browser (Internet Explorer 

11, Google Chrome, Firefox, Opera 

3. Ευρυζωνική σύνδεση (ADSL) 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Γερμανικής Γλώσσας 



Οι εκπαιδευτές 
Η Σουλτάνα Παπαδημητρίου είναι εκπαι-
δευτικός ΠΕ07 (Γερμανικής) με οργανική 
θέση στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας. Τα 
τελευταία 3 χρόνια υπηρετεί ως Σχολική 
Σύμβουλος Γερμανικής με έδρα τη Δυτι-
κή Θεσσαλονίκη και περιοχές ευθύνης 
τους νομούς Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, 
Κιλκίς, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, 
Ξάνθης, Έβρου, Κοζάνης, Γρεβενών, 
Καστοριάς, Φλώρινας, Α΄& Β΄Λέσβου , 
Α΄& Β΄Χίου και Α΄& Β΄Σάμου.  Από τη 
θέση αυτή ασχολείται με την επιμόρφω-
ση των εκπαιδευτικών και στα ενδιαφέ-
ροντά της ανήκουν η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και η αξιοποίηση των εργα-
λείων Web 2.0 στη διδακτική πράξη. 
 
Ο Κωνσταντίνος Αντωνίου είναι καθηγη-
τής Γερμανικών και πιστοποιημένος εκ-
παιδευτής στην ηλεκτρονική εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση από τη Moodlerooms 
και το Πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison 
των ΗΠΑ. Ενδιαφέρεται για καινοτόμες 
δράσεις στην εκπαίδευση και τη δη-
μιουργία υψηλής ποιότητας εκπαιδευτι-
κού υλικού και σεμιναρίων για την εκπαί-
δευση εκπαιδευτικών που χρησιμοποι-
ούν τις τεχνολογίες Web 2.0 στην τάξη. 

Στόχοι 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος 

οι εκπαιδευόμενοι: 

1. Ορίζουν τι είναι τα ιστολόγια 

και περιγράφουν τις λειτουργί-

ες τους. 

2. Επιλέγουν τη λειτουργία που 

εξυπηρετεί το μάθημά τους. 

3. Εξηγούν τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης των ιστολογίων και δί-

νουν παραδείγματα καλής 

πρακτικής. 

4. Εφαρμόζουν στην πράξη όσα 

έμαθαν για τη δημιουργία ιστο-

λογίων και προσθήκη υλικού 

(κείμενα, εικόνες, βίντεο). 

5. Τροποποιούν τα ιστολόγια και 

προσθέτουν άλλους χρήστες, 

ώστε να τα επεξεργάζονται α-

πό κοινού. 

6. Ετοιμάζουν συνεργατικές δρα-

στηριότητες που υλοποιούνται 

σε ιστολόγιο. 

7. Εξηγούν στους μαθητές τους 

τον τρόπο λειτουργίας του ι-

στολογίου. 

Περιγραφή 

Το «W100: Τα ιστολόγια-blogs στο 
μάθημα των ξένων γλωσσών» είναι 
ένα ταχύρρυθμο μάθημα μεικτής μά-
θησης (blended learning) που καθο-
δηγείται από εκπαιδευτές. Περιλαμ-
βάνει τρεις δίωρες συναντήσεις στις 
15/10, 22/10 και 19/10/2014 και 24 
ώρες ασύγχρονης διάδρασης με το 
υλικό και την μαθησιακή κοινότητα σε 
φόρα συζητήσεων (ανεξάρτητα από 
τον χρόνο και τον χώρο) . Μέσα σε 
45 μέρες παρουσιάζεται το θεωρητι-
κό πλαίσιο για τη δημιουργία και την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ιστολο-
γίων- blogs στο μάθημα των ξένων 
γλωσσών και οι εκπαιδευόμενοι ανα-
μένεται να αφιερώσουν 30 ώρες για 
να ολοκληρώσουν όλες τις δραστη-
ριότητες προκειμένου να τους χορη-
γηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι συμ-
μετέχουν σε εθελοντική βάση χωρίς 
να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουρ-
γία του σχολείου από τον τόπο και 
στο χρόνο που αυτοί επιλέγουν.  
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