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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο των 26 εβδομάδων εκπαίδευσης με θέμα:
«Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το
περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle»

που οργανώθηκε από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων - Τμήμα Σχολικών
Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
την υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Ι.Τ.Υ.Ε).

Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από την
περιφέρεια της Ηπείρου υλοποιήθηκε με τη “μεικτή” μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5
δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο 7ο Γενικό Λύκειο
Ιωαννίνων και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή. Για κάθε μία
από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο και την
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό
τους υλικό και την υλοποίηση των ασκήσεων εμπέδωσης.
Επιμορφωτές στις δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις ήταν η κ. Γεωργία Μασαούτη και η
κ. Βασιλική Καλαϊτζή ενώ τις εργασίες των εκπαιδευομένων βαθμολογούσαν μεταξύ των
άλλων οι παραπάνω επιμορφωτές/τριες αλλά και ο κ. Θωμάς Δημητρίου και η κ. Αθανασία
Μαντά.

Υψηλό ενδιαφέρον

Το σεμινάριο που έχει σχεδιαστεί από τον κ. Βασίλη Νταλούκα Τεχνικό Υπεύθυνο στο
Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Αχαΐας (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) πραγματοποιείται τα
τελευταία 7 χρόνια Πανελλαδικά. Για την Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά στα Ιωάννινα και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ήταν πολύ μεγάλο
(υποβλήθηκαν 305 αιτήσεις).
"Με την υποστήριξη του δικτύου των εθελοντών επιμορφωτών, αλλά και των βαθμολογητών
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και με τη δεδομένη συμπαράσταση του κ. Βασίλη Νταλούκα και της ομάδας του, θα γίνει
προσπάθεια και από το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Ιωαννίνων το νέο σχολικό έτος, να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα στην περιφέρειά
μας για να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανάγκες επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Επιδίωξη ολόκληρου του δικτύου είναι η
εξακτίνωση, η εθελοντική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και η οργάνωση του σεμιναρίου
και σε άλλες πόλεις " αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
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