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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

          ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ  ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ  Γ.Δ.         

Α΄ Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΘΗΝΩΝ 

Σασ. Γ/νζη    :  Κηθιζίαρ 16, 11526  Αθήνα 

e-mail            : grassy@dide-a-ath.att.sch.g 

Σηλέθωνο     :  210-5241118 

Αζήλα,   2- 5 - 2014 

Αξηζ. Πξση.    :   543 
           Βαζκόο Πξση. : 
 

ΠΡΟ:  

Γ/λζε ΓΔ Α  ́Αζήλαο γηα ηνπο 
Πιεξνθνξηθνύο όισλ ησλ ζρνιείσλ 

(Γπκλ. ΓΔΛ,ΔΠΑΛ/ΔΚ) 

Γ/λζε ΠΔ Α  ́Αζήλαο γηα ηνπο 
Πιεξνθνξηθνύο ησλ Γεκνηηθώλ 

Σρνιείσλ 

Γπ ΒΑΙΛΔΙΟ  ΩΣ.  ΜΠΔΛΔΙΩΣΗ 
ΥΟΛΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΔ ΚΛΑΓΟΤ ΠΔ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ:  Γ/ΝΗ ΓΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

e-mail:        sym19-aath@attik.pde.sch.gr , vbelesiotis@sch.gr  

Γηθη ηόπνο: http://www.belesiotis.gr 

ΚΟΙΝ.:  

 Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζκηαο θαη 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο Tκήκαηα 

Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδ/θήο 
θαζνδήγεζεο Γ.Δ. θαη Π.Δ. 

 ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ 

 

ΘΔΜΑ: εμινάπιο επιμόπθωζηρ «Πεπιβάλλον Ηλεκηπονική σολική Σάξη (eclass) ηος ΠΓ. Γιδακηική 

αξιοποίηζη», πποαιπεηικό και εκηόρ ωπαπίος 

 

Σαο ελεκεξώλσ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθνύ ζεκηλαξίνπ, πξναηξεηηθά θαη εθηόο σξαξίνπ 

δηδαζθαιίαο, ζην νπνίν κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή. Λεπηνκέξεηεο ζην Παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη. 

 Παπακαλείζηε να ενημεπώνεζηε και από ηο δικηςακό ηόπο ηος σολικού ςμβούλος www.belesiotis.gr 
(…Γεπηεξνβάζκηα… Αλαθνηλώζεηο ) γηα ηπρόλ πιεξνθνξίεο ή έθηαθηα ζπκβάληα, θαζώο θαη από ην δηθηπαθό 
ηόπν ηνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. http://plinet-aath.sch.gr/ 

Με εθηίκεζε                   

                                                                     Ο Σρνιηθόο Σύκβνπινο 

                                                                  
 

 
 

                   Γξ Βαζίιεηνο Σση. Μπειεζηώηεο 

mailto:vbelesiotis@sch.gr
http://www.belesiotis.gr/
http://plinet-aath.sch.gr/
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙOY  

Ανηικείμενο Ημεπομηνία Υώπορ Ώπερ  

Πεπιβάλλον Ηλεκηπονική σολική Σάξη 

(eclass) ηος ΠΓ. Γιδακηική αξιοποίηζη 9/5/2014 1o EK/6o ΔΠΑΛ 15.00-19.00 

Γήλωζη ζςμμεηοσήρ (απαπαίηηηη): Γίλεηαη απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε  http://doodle.com/cg8ui9mpx5rpfans   

κε έναπξη δηλώζεων ηη Γεςηέπα, 5/5/2014 θαη κε ηνπο πξώηνπο 180 να γίνονηαι άμεζα δεκηοί σωπίρ άλλη 

επιβεβαίωζη. Μεηά ηνπο πξώηνπο 180, ην ζύζηεκα ζα θιείζεη απηόκαηα θαη δελ ζα επηηξέπεη λα γίλνληαη άιιεο 

δειώζεηο. (Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο 

πξόβιεκα, κεηά ην σξάξηό ηνπο). 

Σπόπορ δήλωζηρ: Θα πξέπεη απζηεξά λα πξνζέμεηε: Δνεπγοποιείηε ηο κοςμπί επιλογήρ θαη ζηε ζπλέρεηα 
καηασωπείηε ζηνπο δηαζέζηκνπο ραξαθηήξεο ηα ζηνηρεία ζαο γηα ηε βεβαίσζε:  Όλνκα, Δπώλπκν, Σρνιείν, 

email (πεδνθεθαιαία, εθηόο ηνπ email, θαη κε δηαρσξηζηηθό ην θόκκα).  Πξδ. Βαζίιεηνο,Μπειεζηώηεο,1
ν
 ΔΠΑΛ 

Ηιηνύπνιεο,vbelesiotis@sch.gr). Καιό είλαη λα ηα έρεηε ήδε γξάςεη ζε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (δέρεηαη έσο 

65 ραξ/ξεο ζπλνιηθά) θαη λα ηα επηθνιιήζεηε, πξνο απνθπγή ιαζώλ θαη εμνηθνλόκεζεο ρξόλνπ. Τν ζύζηεκα δελ 
εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ, ελώ ζαο εκθαλίδεη ηνλ α/α ζαο γηα λα αληηιεθζείηε-

επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

Οπγάνωζη 
Ο Σρνιηθόο Σύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α  ́Αζήλαο Γξ. Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε: 

α) ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΤ Γξ. Ισάλλε Απνζηνιάθε θαη ηνπο δηδάζθνληεο-ππεύζπλνπο ηνπ 

ΚΔΠΛΗΝΔΤ 

β) ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Φίιιηπν Γειεγηάλλε, ΠΔ19, Γ/ληή ηνπο 1
νπ

 Δ.Κ. θαη Νηθόιαν Νίθα, 

ΠΔ19, Γληή ηνπ 6
νπ

 ΔΠΑΛ Αζήλαο 

γ) ηνλ Νηθόιαν Νηθνινπδάθε ΠΔ 17.08 ππεύζπλν ηνκέα Πιεξνθνξηθήο Ηιεθηξνληθήο, θαη Κσλ/λν Γθπξηή 

ΠΔ19, Αλαζηάζην Χαηδεπαπαδόπνπιν, ΠΔ19 ππεπζύλνπο εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο. 

Υώπορ: Νέζηνπ 4 - 11527 - πι. Μαβίιε, Ακπειόθεπνη, BA ζηαζκνύ Μεηξό Μέγαξν Μνπζηθήο 

Πποζκαλούμενοι: Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ/λζεο Α  ́ Αζήλαο ηεο ΓΔ και ηεο ΠΔ, νη θαζεγεηέο 
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θύξηα ησλ ζρνιείσλ Γεληθήο Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ.  

Δπγαζηηπιακή επίδειξη κηαο εκέξαο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε 5 δηδαθηηθώλ σξώλ από ην Σρ.Σύκβνπιν. 

Γιαθεζιμόηηηα: ~180 άηνκα  

Γιδάζκονηερ – Ανηικείμενα  [Πποζομοίωζη ανάπηςξηρ και εξέλιξηρ μαθήμαηορ ζηο πεπιβάλλον ηος 

ΠΓ, Ηλεκηπονική σολική Σάξη (eclass)] 

Βαζίληρ Μπελεζιώηηρ, Σρνιηθόο Σύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο: 

 Πεξηβάιινληα LMS (Learning Management Systems): Moodle, LAMS, eclass 

 Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαλεσκέλνπ πεξηβάιινληνο eclass (ε Τάμε) ηνπ Παλειιελίνπ Σρνιηθνύ 

Γηθηύνπ θαη πξόηαζε έληαμήο ηνπ ζε δηδαζθαιίεο καο. 

 Μειέηε πεξίπησζεο ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο ηόζν από ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή όζν θαη ηνπ καζεηή. 

 Ιωάννηρ Αποζηολάκηρ, ππεύζπλνο ηνπ  ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Α  ́Αζήλαο θαη νη Δςάγγελορ Γήμορ, 
Γιονύζιορ  Μωπάκηρ, Ιωάννηρ Παπαϊωάννος, Βαζίλειορ Φλώπορ ηερληθνί ππεύζπλνη: 

 Αλάιπζε ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζα εμειηρζεί κέζσ εξγαζηεξηαθήο επίδεημεο θαη ζε ππαγμαηικό σπόνο 

 Γεκηνπξγία ησλ εξγαζηώλ ηεο Φάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηδάζθνληα, όπσο: 

o Γεκηνπξγία Μαζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ eclass. Απόδνζε δηθαησκάησλ εηζόδνπ ζηνπο 

Μαζεηέο ηάμεο θ.ά. 

o Μεηαθόξησζε πιηθνύ (Τίηινο, ζθνπόο, ζηόρνη, αξρεία ππνζηήξημεο ηεο ζεσξίαο, Δξγαζηώλ) 
o Γεκηνπξγία αζθήζεσλ θαη εξσηήζεσλ, ζην πεξηβάιινλ 

 Δίζνδν «Μαζεηώλ», ζε πξαγκαηηθό ρξόλν: 

o Δίζνδνο «καζεηώλ», κεηαθόξησζε αξρείσλ ζεσξίαο, αζθήζεσλ θ.ά. 

o Μεηαθόξησζε από «καζεηέο» απαληήζεσλ γηα ην δηδάζθνληα 

 Απαληήζεηο από ηνλ θαζεγεηή. 

 Γεκηνπξγία wiki από ηνλ «θαζεγεηή» ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 Δξγαζία ζην wiki «καζεηώλ». 

 Δπίδεημε ινηπώλ δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

http://doodle.com/cg8ui9mpx5rpfans
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+4,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&aq=0&oq=%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5+4&sll=37.985195,23.742176&sspn=0.227302,0.238953&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+4,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1,+%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&ll=37.98238,23.758761&spn=0.007103,0.007467&t=m&z=17

