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Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν διαδικτυακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε συσχέτιση με σχέδιο μαθήματος για το γνωστικό αντικείμενο που τους αφορά. 
Απευθύνεται : 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως βαθμίδας και 
γνωστικού αντικειμένου καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενήλικων. 
Σκοπός: 
 Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη χρήση νέων εργαλείων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
μαθημάτων δια ζώσης εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα: 

 
  Δημιουργία παρουσιάσεων 
  Δημιουργίας κόμικς 
  Δημιουργία ιστοεξερευνήσεων 
  Δημιουργία ασκήσεων / Quiz  
  Συννεφόλεξα 
  Πολυμεσικές Αφίσες 
  Ομιλούντα Κινούμενα Avatar 

  Χρονοδιαγράμματα 
  Εννοιολογικοί Χάρτες 
  Ψηφιακά παραμύθια 
  Ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων 
  Εκπαιδευτικά Event 
 Τροποποίηση αρχείων 

Τα εργαλεία αυτά αποτελούν υλοποίηση web 2.0  τεχνικών και είναι διαθέσιμα δωρεάν. Η χρήση τους από τον 
εκπαιδευτή έχει παρατηρηθεί ότι και αυξάνει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνει 
περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, ενώ συνεισφέρει στην αυξημένη ανταπόκριση και 
δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών. Οι εκπαιδευτές μέσα από τα εργαλεία αυτά προσφέρουν 
δυνατότητες για καλύτερη εκμάθηση σε  παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης Ακουστικό, Οπτικό, 

http://timerime.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/


 

 

Κιναισθητικό ενώ ενισχύουν και διευκολύνουν τις συνεργατικές δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ 
των μελών μίας ομάδας αλλά και μεταξύ ομάδων συνεργασίας. 
Δικαίωμα συμμετοχής: 
Το κόστος του προγράμματος είναι 150€  ανά συμμετοχή. 
Χρόνος Διεξαγωγής 25 διδακτικές ώρες   Τρίτη  29/3, Πέμπτη 31/3, Σάββατο 2/4, Τρίτη 5/4 και Πέμπτη 7/4 με ώρες 
διεξαγωγής από 17:30μ.μ έως 21:45μ.μ 
 
Χώρος υλοποίησης:: Ικάρου και Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός  
Αίτηση μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/300-kainotoma-
ekpaideytika-ergaleia  
Εισηγητής  
Ο Κούνουπας Νικόλαος σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κατέχει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε 
σχέση με τα Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση και διαθέτει πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής 
ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 
2006. Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των 
Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών 
οργανισμών. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Εκπαίδευση Ενήλικων του ΕΑΠ και 
συνεργάζεται με το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων. 
 
Επικοινωνία:  Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 & 302730 
info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr 
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