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Σέρρες, 3/2/2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 56 

 

Προς: 

Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11- Φυσικής 

Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών (μέσω των Σχολικών 

μονάδων τους) 

 

 

Κοινοποίηση 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας 

2. Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Σερρών 

3. Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Σερρών 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Βασικά 

ψηφιακά εργαλεία για παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση στη 

Φυσική Αγωγή»  

ΣΧΕΤ.: Έγκριση της Ολομέλειας του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας: Πράξη 

5η/20-11-2019 

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  

Μακεδονίας με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11-Φυσικής 

Αγωγής διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής 

με τίτλο: 

«Βασικά ψηφιακά εργαλεία για παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση στη 

Φυσική Αγωγή» 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στα Πλαίσια του Μνημονίου 

Συνεργασίας του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και 

έχει στόχο  την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και την 

αναβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής με τη αξιοποίηση 

βασικών ψηφιακών εργαλείων. 

Διάρκεια/Τρόπος υλοποίησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος: 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας δεκαοκτώ (18) ωρών που 

κατανέμονται ως εξής: 

 Τέσσερις (4)  δίωρες δια ζώσης συνεδρίες (ήτοι, 8 διδακτικές ώρες). 

 Μία (1) δίωρη εξ’ αποστάσεως συνεδρία (ήτοι, 2 διδακτικές ώρες). 

 Τέσσερις (4) ασύγχρονες εξ αποστάσεως δραστηριότητες για την εκπόνηση 
ισάριθμων εργασιών,  μαθησιακού – διδακτικού φόρτου που ισοδυναμεί με τέσσερα  
(4) επιμορφωτικά δίωρα (ήτοι, 8 διδακτικές ώρες). 
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Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα  

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι προαιρετικό και θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου 

εκτός του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, κατά τις απογευματινές ώρες, στο 

Εργαστήριο Η/Υ του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών.  

Απευθύνεται στους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που επιθυμούν να διευρύνουν ή 

να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητες τους στις ΤΠΕ και στη χρήση Ψηφιακών 

Εργαλείων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Προσοχή: Επειδή οι θέσεις εργασίας στο εργαστήριο Η/Υ του Πειραματικού 

Δημοτικού Σχολείου Σερρών είναι περιορισμένες, εξυπακούεται ότι θα είναι 

περιορισμένος και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο παρόν 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες της 

δυναμικότητας του εργαστηρίου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια: 

1. Εκπαιδευτικοί που ΔΕΝ είχαν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

Β1 επιπέδου ΤΠΕ (περίοδος 2017-2019). Η επιλογή τους θα γίνει με βάση την 

ημερομηνία/ώρα υποβολής της δήλωσης συμμετοχής. 

2. Εκπαιδευτικοί που είχαν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β1 

επιπέδου ΤΠΕ (περίοδος 2017-2019) αλλά δεν θα παρακολουθήσουν την 

Επιμόρφωση Β2 Επιπέδου ΤΠΕ (Μάρτιος-Ιούνιος 2020). Η επιλογή τους θα 

γίνει με βάση την ημερομηνία/ώρα υποβολής της δήλωσης συμμετοχής. 

 

Προσοχή: Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να παρακολουθήσουν 

την Επιμόρφωση Β2 Επιπέδου ΤΠΕ (Μάρτιος-Ιούνιος 2020) δεν δύνανται να 

συμμετέχουν  

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα επαναληφθεί στο μέλλον εφόσον υπάρχει αριθμός 

εκπαιδευτικών που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον.  

Στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν επαρκώς το Επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα, με πλήρη παρακολούθηση των δέκα (10) ωρών και εκπόνηση των 

τεσσάρων (4) εργασιών, θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού 

Προγράμματος δεκαοκτώ (18) διδακτικών ωρών.  

 

  



Διάρθρωση του του Επιμορφωτικού Προγράμματος  

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε πέντε (5) ενότητες ως εξής: 

1η Ενότητα-α’ μέρος (Δια ζώσης, 2 ώρες): Τετάρτη  12/2/2020  17:00-18:30 

 Επεξεργαστής κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικά παρουσιάσεων και 
εκπαιδευτικές εφαρμογές τους στη Φυσική Αγωγή. 

 Βασικά εργαλεία επεξεργασίας εγγράφων, εικόνας,  ήχου 
 

1η Ενότητα-β’ μέρος (Ασύγχρονη δραστηριότητα, φόρτος εργασίας 2 ωρών):  

Οι επιμορφούμενοι αναλαμβάνουν, εκπονούν και καταθέτουν για αξιολόγηση 

δραστηριότητες σχετικές με την ύλη της 1ης ενότητας (1η εργασία) 

 

2η Ενότητα - α΄ μέρος (Δια ζώσης, 2 ώρες) Δευτέρα 17/2/2020  17:00-18:30 

 Ψηφιακοί ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι   
      Διαδραστικά βιβλία Φυσικής Αγωγής 
      Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» 
      Πλατφόρμα Αίσωπος 
 
2η Ενότητα (Ασύγχρονη δραστηριότητα, φόρτος εργασίας 2 ωρών)  

Οι επιμορφούμενοι αναλαμβάνουν, εκπονούν και καταθέτουν για αξιολόγηση 

δραστηριότητες σχετικές με την ύλη της 2ης ενότητας (2η εργασία) 

 

3η Ενότητα – α’ μέρος (Δια ζώσης, 2 ώρες): Τετάρτη 19/2/2020  17:00-18:30 

 Εκπαιδευτικά Λογισμικά για αξιοποίηση στη Φυσική Αγωγή  

 Παρουσίαση της εξ’ αποστάσεως Πλατφόρμας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

 Παρουσίαση της Πλατφόρμας e-Class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

 
3η Ενότητα – β’ μέρος (Ασύγχρονη δραστηριότητα, φόρτος εργασίας 2 ωρών):  

Οι επιμορφούμενοι αναλαμβάνουν, εκπονούν και καταθέτουν για αξιολόγηση 

δραστηριότητες σχετικές με την ύλη της 3ης ενότητας (3η εργασία) 

 

4η Ενότητα - α’ μέρος (Εξ’ αποστάσεως, 2 ώρες): Δευτέρα 24/2/2020  17:00-18:30 

 Αξιοποίηση του Διαδικτύου ως πηγή πληροφοριών (Μηχανισμοί Αναζήτησης, 
Διαθεματική αξιοποίηση) 

 Ιστολόγια 

 Συνεργατικά περιβάλλοντα Google 
 

4η Ενότητα – β’ μέρος (Ασύγχρονη δραστηριότητα, φόρτος εργασίας 2 ωρών):  

Οι επιμορφούμενοι αναλαμβάνουν, εκπονούν και καταθέτουν για αξιολόγηση 

δραστηριότητες σχετικές με την ύλη της 4ης ενότητας (4η εργασία) 

 

5η Ενότητα (Δια ζώσης, 2 ώρες): Τετάρτη 26/2/2020  17:00-18:30 

 Παρουσίαση ενδεικτικών δραστηριοτήτων που εκπονήθηκαν στην ύλη της 2ης, 3ης 
και 4ης ενότητας. 

 Συζήτηση, διαπιστώσεις, ανατροφοδότηση. 

 Παράδοση Βεβαιώσεων στους επιμορφούμενους. 



 

Tα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι: 

 Πιστοποίηση Α’ Επιπέδου ΤΠΕ του επιμορφούμενου. 

 Ενεργός Λογαριασμός του επιμορφωμένου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.  

 Ενεργός Λογαριασμός G-Mail του επιμορφούμενου. 
 
 

Επιμορφωτές του Προγράμματος 

Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου, 

 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, 

Επιμορφωτής Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ. 

 

Παναγιώτης Καζάκας, ΠΕ11 

Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου Κερκίνης,  Επιμορφωτής Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ. 

 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 13:00, συμπληρώνοντας την φόρμα 

συμμετοχής, στον παρακάτω σύνδεσμο:  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σας  παρακαλώ να δηλώσετε στην αίτηση συμμετοχής αν διαθέτετε φορητό Η/Υ (lap 

top), τον οποίο μπορείτε να προσκομίζετε μαζί σας στις δια ζώσης συνεδρίες για 

προσωπική σας χρήση, στην περίπτωση που επιλεγείτε στο Επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα.  

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν μέσω των προσωπικών τους e-mail 

μέχρι το Σάββατο 8/2/2020 και μέσω της σχολικής τους μονάδας μέχρι την Δευτέρα 

10/2/2020 

Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά (6974921410) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 (sarivasil@sch.gr) 

   

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  

του 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου, ΠΕ11  

 

https://forms.gle/Pdj6KKBXyHpbvy379
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