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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ     

 Για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στη Δημόσια ή 

Ιδιωτική  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 Για πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών που ενδιαφέρονται για την 

εφαρμογή βασικών εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α10:                                                                                                       

Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο:  

Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη 

Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη 

  Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2018 – Μάιος 2018  

Υποβολή Αιτήσεων έως 10 Φεβρουαρίου 2018  (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

 

 

http://www.edivea.org/


1. Γενική Περιγραφή: Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. και το Εργαστήριο Δια βίου και Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνουν για 5η συνεχόμενη χρονιά 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο – 

Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την 

Κριτική Σκέψη».  

2. Το αντικείμενο της επιμόρφωσης: Η παιδαγωγική αξιοποίηση του web 2.0 στην 

σχολική πράξη (edmodo, on line εννοιολογική χαρτογράφηση, blogs, wikis, social media, google 

docs, κόμικ, padlet κ.ά.) αποτελεί το βασικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος. Το 

ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί στην άμεση εφαρμογής της θεωρίας στην σχολική πράξη, με 

έμφαση στη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. 

3. Σε ποιους απευθύνεται: Το ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται: 

Α. Σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στη 

Δημόσια ή Ιδιωτική Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 

καθώς και  

Β. σε πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών όλων των ειδικοτήτων  που ενδιαφέρονται για την 

εφαρμογή βασικών εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και διαθέτουν βασικές γνώσεις Η/Υ και διαδικτύου. 

4. Χρονική διάρκεια: Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί από τον Φεβρουάριο έως 

τον Μάιο του 2018. 

 

5. Στελέχη επιμόρφωσης:  
Επιστημονικός Υπεύθυνος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι ο κ. Αναστασιάδης 

Παναγιώτης, Καθηγητής Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Το σύνολο των επιμορφωτών είναι επιστημονικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου Δια Βίου και Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης: 

- ο κ. Κωνσταντίνος Κωτσίδης, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιμορφωτής Β’ 

Επιπέδου, Δάσκαλος στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 

- ο κ. Λάμπρος Καρβούνης, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του 

Δημοτικού Σχολείου Άδελε Ρεθύμνου 

- η κα. Αλεξία Σπανουδάκη, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, Νηπιαγωγός. 

- ο κ. Νικόλαος Μαρκάκης, Μ.Ed. στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 

Συστημάτων, Καθηγητής Πληροφορικής 

 

6. Η Μεθοδολογία Επιμόρφωσης: Η προτεινόμενη επιμόρφωση  θα στηριχτεί στη 

μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και στις βασικές αρχές του Μείζονος 

Προγράμματος Επιμόρφωσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δυναμική της Ομάδας, Συνδιαμόρφωση,  

Έμφαση στην πράξη) www.epimorfosi.edu.gr .  

Ειδικότερα: 

- Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 3 online επιμορφωτικές συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης ή 

live streaming συνολικής διάρκειας 12 ωρών και 88 ώρες για μελέτη υλικού, εκπόνηση μίας 

ενδιάμεσης και μιας τελικής εργασίας (Project/ Σχέδιο Εργασίας).  

- Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη και στο live streaming γίνεται από χώρο της επιλογής του 

επιμορφούμενου, αρκεί να έχει Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο (ADSL) και μια απλή web  

κάμερα.  

- Οι επιμορφούμενοι θα έχουν στη διάθεση τους διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο, 

ειδικά σχεδιασμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

7. Κόστος Φοίτησης: Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 150 ευρώ, τα οποία 

καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του 

μετέχοντα. 

http://www.epimorfosi.edu.gr/


8. Προϋποθέσεις «Επιτυχούς Ολοκλήρωσης» 
Ο επιμορφούμενος για να ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση του προγράμματος θα 

πρέπει: 

α. Να παρακολουθήσει τουλάχιστον τα 2/3 των τηλεδιασκέψεων. 

β. Να έχει επίδοση πάνω από 50/100 τόσο στην τελική όσο και στην ενδιάμεση εργασία. Οι 

επιτυχόντες θα αναρτήσουν την τελική τους εργασία τους σε εδική τοποθεσία (πλατφόρμα) στο 

διαδίκτυο, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στην κοινότητα που θα 

δημιουργηθεί. 

9. Χορήγηση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) –  

«Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης» επιμορφωτικού προγράμματος  
Η επιτυχής ολοκλήρωση  του επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη 4 πιστωτικών 

μονάδων (ECTS) και στην απόκτηση «Βεβαίωσης Επιτυχούς Ολοκλήρωσης», η οποία εκδίδεται 

και χορηγείται από το Εργαστήριο Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

10. Δημοσίευση εργασιών επιμορφούμενων 
Το σύνολο των εργασιών των συμμετεχόντων θα συμπεριληφθούν σε ψηφιακή συλλογή με 

ISBN του Εργαστηρίου Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

11.  Επιλογή επιμορφούμενων  
Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και την 

έγκαιρη οικονομική τακτοποίηση. Αναλυτικές πληροφορίες θα σας αποσταλούν στο 

ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης. 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 10/02/2018 

Έναρξη Σεμιναρίου 12/02/2018 

1η online επιμορφωτική Συνάντηση 18/02/2018 

2η online επιμορφωτική Συνάντηση 15/04/2018 

3η oniline επιμορφωτική Συνάντηση 13/05/2018 

 

Υποβολή Αιτήσεων 
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2018  κάντε κλικ εδώ 

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

info@courses.epimorfosi.org.gr  
   

http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/auth/inscription.php
mailto:info@courses.epimorfosi.org.gr

