
  

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Ο    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο 
Το Παράρτηµα Ηµαθίας της Ε.Μ.Ε. στο πλαίσιο των προσπαθειών του για επιµόρφωση και ανάπτυξη 

των διδακτικών δεξιοτήτων των µελών του διοργανώνει επιµορφωτικό σεµινάριο σύµφωνα µε το 

ακόλουθο πρόγραµµα:   

Σάββατο 13 Απριλίου 2013  (από 09:00  έως και 15:00) 

Θέµα: Εισαγωγή στην Ασύγχρονη ∆ιδασκαλία µε το περιβάλλον Moodle  

∆ιδάσκων: Γ. Μακρής 

Στόχος: Η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών µε µεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και 
εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µε το δηµοφιλές 
περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης/διδασκαλίας Moodle. 

Περιγραφή: Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων/µαθητών και των εκπαιδευτών/καθηγητών. Οι εκπαιδευόµενοι/µαθητές δεν είναι 
ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωµένοι µαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγµή. Αντίθετα, 

µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν 
το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από 

τη σύγχρονη. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ηµιαυτόνοµη 

Εκπαίδευση, η Συνεργαζόµενη Εκπαίδευση και οι Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. 
 

Σάββατο 20 Απριλίου 2013  (από 09:00  έως και 14:30) 

1ο Θέµα: Μαθηµατικά και ∆ιαδίκτυο (9:30-10:00) 

∆ιδάσκων: Μ. Βαφόπουλος 
 2ο Θέµα: Μαθηµατικά µε τη WolframAlpha (10:00-12:15) 

∆ιδάσκουσα: Ι. Παπατσούµα 

Στόχος: Χρησιµοποιώντας την µηχανή αναζήτησης WolframAlpha θα κάνουµε στοιχειώδεις πράξεις 
στα µαθηµατικά, θα σχεδιάσουµε τις γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, θα παραγωγίσουµε και θα 

ολοκληρώσουµε συναρτήσεις, θα λύσουµε εξισώσεις και ανισώσεις νιοστού βαθµού, θα 

υπολογίσουµε εµβαδά, περιµέτρους και όγκους, θα υπολογίσουµε τη µέση τιµή, την τυπική απόκλιση 

και τη διάµεσο ενός δείγµατος, θα δουλέψουµε µε µιγαδικούς αριθµούς κλπ. 

Περιγραφή: Η υπολογιστική µηχανή αναζήτησης WolframAlpha, η οποία έχει πάρει το όνοµά της 
από τον δηµιουργό της Stephen Wolfram, είναι µια µηχανή διαφορετική από αυτές που γνωρίζουµε 
µέχρι σήµερα. Η διαφορά έγκειται στο ότι δεν ψάχνει για έτοιµα αποτελέσµατα από το ∆ιαδίκτυο και 
δεν µας παραπέµπει σε άλλες ιστοσελίδες, αλλά δηµιουργεί τις απαντήσεις εκείνη τη στιγµή που της 
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γίνεται η οποιαδήποτε ερώτηση. Προς το παρόν όλες οι διατυπώσεις γίνονται στα αγγλικά και 
χρειάζεται λίγη εξοικείωση µε τους όρους. 
3ο Θέµα: Μια εισαγωγή στην HTML (12:30-14:30) 

∆ιδάσκων: Γ. Γελαστόπουλος 
Στόχος:  Η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών µε την γλώσσα HTML µέσα από βασικά 

παραδείγµατα και χρήση της για την κατασκευή ιστοσελίδας. 
Περιγραφή:  Η ΗΤΜL είναι ο πλέον διαδεδοµένος και πιο σωστός τρόπος για να συντάσσουµε 
ιστοσελίδες. Θα ξεκινήσουµε µε µία γρήγορη ιστορική αναδροµή της γλώσσας και κατόπιν θα 

περάσουµε στη σύνταξη και στις βασικές εντολές. Θα χρησιµοποιήσουµε το εργαλείο Mozilla 

Thimble το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει σε πραγµατικό χρόνο τις αλλαγές που 

πραγµατοποιεί στον κώδικα και θα γίνουν παραδείγµατα από το κοινό. Θα δηµιουργήσουµε µία 

πρώτη ιστοσελίδα και µετά θα µάθουµε πώς να εισάγουµε κείµενο, επικεφαλίδες, λίστες, εικόνες, 
συνδέσµους και πίνακες. Αν υπάρχει χρόνος θα µιλήσουµε και για την CSS µέσω της οποίας 
επιτρέπεται η διαµόρφωση ιστοσελίδων. Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συµµετέχοντες θα έχουν 
δηµιουργήσει µία δική τους προσωπική ιστοσελίδα και θα δοθεί υλικό για περαιτέρω ενασχόληση. 

 

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας (Έλλης 8) και 
έχουν προτεραιότητα συµµετοχής τα µέλη της Ε.Μ.Ε. Ηµαθίας. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις, 
µπορούν να συµµετάσχουν εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.  
 

Η εγγραφή στο σεµινάριο είναι 10 ευρώ για τα µέλη και 20 ευρώ για τα µη µέλη της Ε.Μ.Ε. 

 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει, για τις ανάγκες των µαθηµάτων, να διαθέτουν φορητό υπολογιστή. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να παρακολουθήσουν το σεµινάριο θα καταθέσουν αίτηση εγγραφής 
έως και την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 στο Παράρτηµα της Ε.Μ.Ε. Ηµαθίας, µε FAX στο 

2331067174 ή mail στη διεύθυνση mathima0@gmail.com .   Περισσότερες πληροφορίες καθηµερινά 

(εκτός ∆ευτέρας) 10:00 – 12:00 και 18:00 – 20:00 στο τηλέφωνο 2331067107. 

                                                                                                          Βέροια  13 – 03 – 2013 

 

Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή  
 

                 Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραµµατέας 
    
          Μιόγλου Στυλιανός                                                                      Παντζαρτζίδης Αναστάσιος 

 


