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Αξιότιμε κ. Διευθυντά, 

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει σχεδιάσει και πρόκειται να 

προσφέρει ένα ανοικτό ηλεκτρονικό μάθημα από απόσταση (e-learning) με τίτλο 

«Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συνεργατική Γραφή στο Μάθημα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας». Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φιλολόγους που υπηρετούν σε σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές. Στοχεύει στην ενίσχυση των 

τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση 

διαδικτυακών εφαρμογών συνεργατικής γραφής στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων και προγραμματίζεται να 

λειτουργήσει από τις 15-1-2018 μέχρι τις 11-3-2018. Οι θεματικές ενότητες που 

περιλαμβάνει είναι οι εξής: 

• Εισαγωγή στη συνεργατική γραφή 

• Στρατηγικές ομαδικής και συνεργατικής γραφής 

• Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση μιας διδακτικής παρέμβασης συνεργατικής 
γραφής στην τάξη  

• Αναστοχασμός και συμπεράσματα. 
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Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας είναι μεταξύ αυτών που έχουν 

επιλεγεί για την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο είναι ανοικτό και προσφέρεται 

δωρεάν. Το πρόγραμμα αυτό δεν χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα, εθνικό ή ευρωπαϊκό. 

Βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική εργασία των συνεργατών της Ομάδας 

Ηλεκτρονικής Μάθησης και στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα από απόσταση αλλά σε 

συνεχή-συστηματική βάση. Παρά το γεγονός ότι τα ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα δε 

υιοθετούν τη λογική των συμβατικών μαθημάτων, έχει υπολογιστεί ότι ο εβδομαδιαίος 

φόρτος εργασίας για τους συμμετέχοντες αντιστοιχεί σε πέντε ώρες (5ώρες/εβδομάδα). 

Επομένως, Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διάρκειας σαράντα (40) ωρών θα λάβουν οι 

εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν ενεργά και θα υλοποιήσουν τις πέντε ομαδικές 

μαθησιακές εργασίες που θα ανατεθούν.  

 

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθεί ατομικά από κάθε 

εκπαιδευτικό, μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://goo.gl/CyUg4Y.     

 

Για κάθε ερώτηση ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. 

Νικόλαο Κούκη, καθηγητή Φιλόλογο, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (email: nkoukis@uop.gr).  

 

   

Με τιμή 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Συντονιστής της Ομάδας Ηλεκτρονικής Μάθησης 
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