
 

Σάββατο                                         

8 Φεβρουαρίου 2014 

ΚΗ΄ Δημοτικό Σχολείο 

Λεμεσού 

9:30π.μ.-1:00μ.μ. 

 (9:00π.μ.-9:30π.μ. Εγγραφές) 

Είσοδος: €5 για μέλη 
€10 για μη μέλη 

 

ΚΕΣΕΑ - ΤΠΕ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση σε χρήσιμα 
Εργαλεία για τη διδακτική και διοικητική πράξη 

Αντρέας Ξενοφώντος, Μίλτος Μιλτιάδους 
Σύμβουλοι Πληροφορικής 

Συναντήσεις 

1η - Πλατφόρμα Google (διάρκεια 3 ώρες) 
Google Drive, Google Forms, Google Calendar, Google 

Docs 

2η - Πλατφόρμα Google:Blogger  
(διάρκεια 3 ώρες) 

(δημιουργία, εξατομίκευση, ενημέρωση ιστολογίου) 

3η - Διαδικτυακή πλατφόρμα Edmodo 
(διάρκεια 3 ώρες) 

Εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο,  ένα δίκτυο επικοινωνίας 
και εκπαίδευσης μεταξύ του εκπαιδευτικού και των 
μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. 
Δημιουργία τάξης, προσθήκη μαθητών, δημιουργία 
μαθημάτων και αξιολογήσεων, πορτφόλιο μαθητή,  
επικοινωνία με γονείς 

4η - Χρήσιμα/απαραίτητα εργαλεία για 
δημιουργία και επεξεργασία βίντεο (3 ώρες) 

 MovieMaker  -Λογισμικό παραγωγής/επεξεργασίας 
βίντεο 

 Photostory – Λογισμικό δημιουργίας βίντεο με εικόνες 

 Format Factory - Λογισμικό μετατροπής  πολυμέσων  

 Atube Catcher -Αποθήκευση βίντεο youtube τοπικά στον 
υπολογιστή 

5η - Χρήσιμα/απαραίτητα εργαλεία για 
δημιουργία και επεξεργασία εικόνας και 

ήχου (διάρκεια 3 ώρες) 
 Pixlr – Online επεξεργασία εικόνας  

 Microsoft AutoCollage, εργαλείο σύνθεσης εικόνας για 
ελκυστικό αποτέλεσμα 

 Web album - Δημιουργία άλπουμ φωτογραφιών 

 Light Image Resizer , αλλαγή μεγέθους αρχείου 
εικόνας 

 Audacity , επεξεργασία ήχου 

6η - Ιστοεξερευνήσεις - Σύννεφα 
με λέξεις - Puzzles (διάρκεια 3 ώρες) 

 Ιστοεξερευνήσεις (καθοδηγημένη αναζήτηση στο 

διαδίκτυο) 

 Wordle, εργαλείο για ελκυστική παρουσίαση 

εννοιών 

 Δημιουργία puzzle 
(http://www.jigsawplanet.com/) 

Γενικές Πληροφορίες: 
1. 1. Η κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια 3 ώρες  
2. (με 20 λεπτά διάλλειμα) 
3. 2. Τα σεμινάρια θα είναι πλήρως εργαστηριακά, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για πρακτική 
εξάσκηση στα διάφορα αντικείμενα/εργαλεία που θα 
παρουσιαστούν 

4. 3. Παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών με συγκεκριμένα 
παραδείγματα 

5. 4. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στη 
διδακτική/διοικητική πράξη 

Κόστος συμμετοχής 
Για τα μέλη του ΚΕΣΕΑ 
*8 ευρώ για κάθε συνάντηση 
(30 ευρώ αν παρακολουθήσει κάποιος όλες 
τις συναντήσεις) 
Για τα μη-μέλη 
*10 ευρώ για κάθε συνάντηση 
(40 ευρώ αν παρακολουθήσει κάποιος όλες 
τις συναντήσεις) 

Δηλώσεις συμμετοχής 
μέσω της ιστοσελίδας μας 

 
www.kesea-tpe.org 

Έναρξη: 
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 

ώρα 15:30 - 18:30 
 

Χώρος διεξαγωγής: 
Κ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ψηφιακός δίσκος με τα 
λογισμικά που θα παρουσιαστούν στα σεμινάρια και 

πιστοποιητικό συμμετοχής. 
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