
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Το 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) Άµφισσας σε συνεργασία µε το 

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.) Φωκίδας και τις 

∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας  

διοργανώνει  για δεύτερη συνεχή χρονιά επιµορφωτικό πρόγραµµα µε τίτλο: 

«Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Τάξης και Ιστολογίων» 

Οµάδα στόχος  

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (µόνιµους, αναπληρωτές και 

ωροµίσθιους) Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων 

(ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε) που υπηρετούν στο Ν. Φωκίδας. 

Προϋπόθεση συµµετοχής  

Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασµό στο 

Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (http://www.sch.gr/) και να µην έχουν 

παρακολουθήσει το ίδιο σεµινάριο. 

Σκοπός 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών σε θέµατα εισαγωγής της Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική πράξη, ώστε να καταστούν ικανοί:  

• Να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται µία ηλεκτρονική τάξη (η-Τάξη) και  

• Να δηµιουργούν, να διαχειρίζονται και να ενηµερώνουν ένα ιστολόγιο. 

Χρονική διάρκεια 

Το πρόγραµµα θα διαρκέσει έξι (6) διδακτικές ώρες. 

Ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής  

Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί στις 26 και 28 Νοεµβρίου 2013 από 14:00 έως 

20:00 στα εργαστήρια Πληροφορικής του 1ου Σ.Ε.Κ. Άµφισσας. Οι εκπαιδευτικοί 

που θα το παρακολουθήσουν, µπορούν να επιλέξουν µια από τις δυο ηµεροµηνίες. 

Θεµατικές ενότητες 

Οι θεµατικές ενότητες του προγράµµατος είναι οι ακόλουθες: 

1. Γενική παρουσίαση υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου. 

2. Υπηρεσία η-Τάξη. 

3. Ιστολόγια. 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Στους συµµετέχοντες/χουσες θα χορηγηθούν σε ηλεκτρονική µορφή σηµειώσεις 

των εκπαιδευτών 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 όλες τις ώρες του προγράµµατος και να έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόµενη διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων.  

Αριθµός συµµετεχόντων 

Το πρόγραµµα θα παρακολουθήσουν 24 εκπαιδευτικοί. Στην περίπτωση που ο 

αριθµός των δηλώσεων συµµετοχής είναι µεγαλύτερος από 24, τότε το σεµινάριο 

θα επαναληφθεί σε ηµεροµηνία (-ες) µεταξύ 3-5/12/2013. 



Μετακίνηση 

Για τους συµµετέχοντες/χουσες δεν προβλέπονται έξοδα µετακίνησης. Οι όποιες 

µετακινήσεις θα γίνουν µε δική τους ευθύνη. 

∆ηλώσεις συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή έως και τις 22/11/2013 και 

ώρα 09:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@1sek-amfiss.fok.sch.gr 

αποστέλλοντας την επισυναπτόµενη φόρµα συµµετοχής. Για την πορεία 

συµπλήρωσης των τµηµάτων δώδεκα ατόµων κάθε ηµέρας, οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να ενηµερώνονται από το ιστολόγιο του 1ου Σ.Ε.Κ. Άµφισσας 

(http://blogs.sch.gr/1sekamfi/). 

Ανακοίνωση ονοµάτων συµµετεχόντων 

Τα ονόµατα και τα τµήµατα των εκπαιδευτικών που θα συµµετάσχουν στο 

πρόγραµµα θα ανακοινωθούν µέχρι τις 25/11/2013 στο ιστολόγιο του 1ου Σ.Ε.Κ. 

Άµφισσας: http://blogs.sch.gr/1sekamfi/. 

 

 

 
Πληροφορίες 
1ο Σ.Ε.Κ. Άµφισσας 
Λ. Σαλώνων 48, 33100 Άµφισσα 
Τηλέφωνο: 2265072740 
Φαξ: 2265072449 
e-mail: mail@1sek-amfiss.fok.sch.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1ου Σ.Ε.Κ. Άµφισσας 
 

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα 
 

«Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Τάξης και Ιστολογίων» 

 
26, 28 Νοεµβρίου 2013 

 
e-mail: mail@1sek-amfiss.fok.sch.gr 

 
 
 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

E-MAIL  
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
 
 
Επιθυµώ να συµµετέχω στο επιµορφωτικό πρόγραµµα στις  ..……………….. 
 
(    )  26-11-2013 
(    )  28-11-2013 
 
(Μέσα στις παρενθέσεις να συµπληρώσετε την επιλογή σας µε τους αριθµούς 
1 ή 2) 
 
 
 
 
 
Σηµείωση 1. Τα τµήµατα θα δηµιουργηθούν µε βάση τη σειρά λήψης, µέσω e-mail, των στοιχείων του κάθε 
ενδιαφερόµενου. 
 
Σηµείωση 2. Σε περίπτωση περισσότερων από 24 αιτήσεις, θα οριστεί ηµεροµηνία (-ες) µεταξύ 3-5/12/2013 για 
αντίστοιχη επιµόρφωση. 


