
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  
 

4
η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
‐‐‐‐‐‐‐ 

Ταχ. Δ/νση       : Κύπρου 87 
Τ.Κ. – Πόλη      : 35100 Λαμία 
Πληροφορίες  : Δημητρακάκης Κ. 
Τηλέφωνο        : 2231030714 
FAX                   : 2231023959 
E ‐mai l                     :  kdimitrak@gmail.com   

Λαμία, 15/03/2017 
Αριθμός Πρωτ.: 416 
 
 
ΠΡΟΣ:   
Σχολικές  μονάδες  4ης  Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας 
 
Γενικό  Εκκλησιαστικό  Λύκειο  ‐  Γυμνάσιο 
Λαμίας 
 
 
ΚΟΙΝ:  
1)  Περιφερειακή  Δ/νση  Π/θμιας  και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 
 
2)  Τμήμα  Επιστ.  &  Παιδ.  Καθοδήγησης 
Π.Ε.  Περιφερειακής  Δ/νσης  Π/θμιας  και 

δας Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλά

	Φθιώτιδας 
 

3)	Δ/ντή	Π.Ε.	Π.Ε.
Κύπρου	87		
35100	ΛΑΜΙΑ							 
 

 

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση  σεμιναρίου». 
 

   Ο  Σχολικός  Σύμβουλος  της  4ης  Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  κος 
Κωνσταντίνος  Δημητρακάκης,  σε  συνεργασία με  το  Γενικό   Εκκλησιαστικό  Λύκειο  ‐ 
Γυμνάσιο Λαμίας, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: 
 η‐Τάξη»  μέσα  από  το μοντέλο  μεικτής  μάθησης  (blended  learning),  ‐  δηλαδή 
με συνδυασμό  εξ  αποστάσεως  μαθημάτων  (σύγχρονες  συνεδρίες  και  ασύγχρονες 
ράσεις)  και  περιορισμένο  αριθμό  δια  ζώσης  συνεδριών ‐  με  στόχο  την  κάλυψη  των 
ναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  Φθιώτιδας. 
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Συνημμένα:	Επιμορφωτικό	Πρόγραμμα	
	
	
	
	

   Ο Σχολικός Σύμβουλος 
 

 
 

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 

Ομάδα στόχος  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμοι και αναπληρωτές) 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων που υπηρετούν στην  4η 
Εκπαιδευτική Περιφέρεια Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Προϋπόθεση συμμετοχής  
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στο 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (http://www.sch.gr/), ώστε να μπορούν να συνδεθούν 
στο σύστημα η-Τάξη, που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του 
προγράμματος. 

Σκοπός 
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών και 
συγκεκριμένα η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε συστήματα διαχείρισης 
μάθησης, ώστε να καταστούν ικανοί να δημιουργούν και να διαχειρίζονται 
μαθήματα ηλεκτρονικής τάξης (η-Τάξη). 

Χρονική διάρκεια 
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει συνολικά τρεις (5) εβδομάδες και συγκεκριμένα από 
29/03/2017 έως και 03/05/2017. Θα υλοποιηθεί με τη μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, 
συνδυάζοντας τρεις (3) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και πέντε (5) 
εβδομάδες εκπαίδευσης μέσω του μαθήματος «Σύστημα ∆ιαχείρισης Μάθησης: η-
Τάξη» (http://eclass.sch.gr/courses/T412125/index.php), που έχει δημιουργηθεί 
στο σύστημα η-Τάξη αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν.  
 

 
 
 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής  
Οι τρεις  (3) δια ζώσης συναντήσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν  στα 
εργαστήρια Πληροφορικής του Γενικού  Εκκλησιαστικού Λυκείου - Γυμνασίου 
Λαμίας. Το χρονοδιάγραμμα των τριών (3) αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
 

Εβδομάδα Ώρες ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

1 16:00 – 19:00 21/03/2017 

2 16:00 – 19:00 05/04/2017 

3 16:00 – 19:00 26/04/2017 
 
Κάθε συνάντηση διαρκεί τρεις (3) διδακτικές ώρες. 

 

http://www.sch.gr/
http://eclass.sch.gr/courses/T412125/index.php


 

Θεματικές ενότητες 
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες: 

 1η ενότητα 
o Γενική παρουσίαση υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου. 
o Ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση με την η-Τάξη 
o Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος η-Τάξη 
o ∆ημιουργία λογαριασμού 
o ∆ημιουργία μαθήματος  
o Προσωπικό χαρτοφυλάκιο 

 2η ενότητα 
o ∆ομή ηλεκτρονικού μαθήματος 

 Ατζέντα  
 Έγγραφα  
 Ανακοινώσεις  
 Περιοχές Συζητήσεων  
 Ομάδες Εργασίας  

 3η ενότητα 
o ∆ομή ηλεκτρονικού μαθήματος 

 Σύνδεσμοι  
 Εργασίες Εκπαιδευόμενων 
 Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  
 Περιγραφή Μαθήματος 
 Γλωσσάριο 
 Wiki 

 4η ενότητα 
o ∆ομή ηλεκτρονικού μαθήματος 

 Ηλεκτρονικό Βιβλίο 
 Πολυμέσα 
 Γραμμή Μάθησης 
 Τηλεσυνεργασία  
 Ερωτηματολόγια  
 Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων 

o Σύγχρονές τάσεις στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης  
 5η ενότητα 

o Παρουσίαση μαθημάτων στην ολομέλεια 
 Συζήτηση – Κριτικός Στοχασμός 

 

Εκπαιδευτικό υλικό 
Στους συμμετέχοντες/χουσες θα χορηγηθούν σε ηλεκτρονική μορφή σημειώσεις 
των εκπαιδευτών καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης μαθητή και εκπαιδευτικού της 
πλατφόρμας η-Τάξη.  

Πιστοποιητικό παρακολούθησης  
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης θα 
πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των συναντήσεων του προγράμματος 
και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης 
δεξιοτήτων.  
 
 



Αριθμός συμμετεχόντων 
Το πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί όλων των 
ειδικοτήτων που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 4η 
Εκπαιδευτική Περιφέρεια Π.Ε. Φθιώτιδας, οι οποίοι και θα εγγραφούν με βάση 
την σειρά προτεραιότητα υποβολής της σχετικής αίτησης αλλά και την 
αντιπροσωπευτικότητα της σχολικής μονάδας που υπηρετούν. 

Μετακίνηση  
Για τους συμμετέχοντες/χουσες δεν προβλέπονται έξοδα μετακίνησης. Οι όποιες 
μετακινήσεις θα γίνουν με δική τους ευθύνη. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι οι βασικές γνώσεις πληροφορικής και  ότι ο 
εκπαιδευτικός  θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και  σύνδεση στο 
∆ιαδίκτυο. 

∆ηλώσεις συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 19/03/2017 και 
ώρα 23:59 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής που βρίσκεται στη 
διεύθυνση:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1ocQhMNyI15yjy1ITIpryzvhR61Ik8YAx3L6s2gK
SwaE/edit# 
 

Ανακοίνωση ονομάτων συμμετεχόντων 
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα 
ανακοινωθούν στις 20/03/2017 στην ιστοσελίδα του Σχ Συμβούλου: 
http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/index.php 
 

Οργανωτική επιτροπή 
Η οργανωτική επιτροπή του προγράμματος αποτελείται από τους ακόλουθους 
εκπαιδευτικούς: 

 ∆ημητρακάκης Κων/νος Σχολικός Σύμβουλος της  4ης Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας 

 ∆ραγογιάννης Κωνσταντίνος, M.Sc., M.Ed. εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.04 
του Γυμνασίου με Λ.Τ. ∆εσφίνας. 

 Ζαχαράκης Ιωάννης, ∆/ντής Γενικού  Εκκλησιαστικού Λυκείου Λαμίας. 
 Παπαντώνη Ηλιάνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, Προϊσταμένη του 1ου 2/Θ 
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ιτέας. 

 
Πληροφορίες 
 
Σχολικός Σύμβουλος 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας   
Τηλέφωνο: 22310 30714 
site: : http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/index.php 
e-mail: kdimitrak@gmail.com 
 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
 

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης 
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