
 
Η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων χρήσης της τεχνολογίας για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί αδήριτη ανάγκη όλων των εκπαιδευτών,

καθώς οι μαθησιακές συμβάσεις διαφοροποιούνται κατά την εξ αποστάσεως
ηλεκτρονική μάθηση και ο κάθε εκπαιδευτής/επαγγελματίας, για να μπορέσει να
είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να καταρτιστεί. Έτσι, θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στον νέο ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει. Το παρόν
πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη λειτουργία
διαδικτυακών μαθησιακών πλατφόρμων όπως CMS, Teams, Moodle, καθώς επίσης
και στη χρήση διαδικτυακών μέσων και εργαλείων που μπορούν να στηρίξουν τη
μαθησιακή διαδικασία, όπως το Ζoom, Microsoft Interactive Whiteboard, εργαλεία
της Google (π.χ. Google forms – Quiz), Padlet, Kahoot και άλλα. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
12, 15, 19, 22/04/21 

ΩΡΕΣ:
18:00 - 21:15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
12 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Σταυρούλα Βαλιαντή
Χρίστος Βαλιαντής

ΚΟΣΤΟΣ:                       
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:      
ΑΝΕΡΓΟΙ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 

Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους
καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές Ενηλίκων,

Σύμβουλους Επιχειρήσεων, διευθυντές διαφόρων τμημάτων επιχειρήσεων,

διευθυντές HR, βοηθούς διεύθυνσης και γενικά άτομα που επικοινωνούν στα
πλαίσια της εργασίας τους με συνεργάτες και συναδέλφους που εργάζονται
εκτός του χώρου της επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα
εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣEarly Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση
συμμετοχής και εξασφαλίστε €30

έκπτωση!

€304
€204
€100
ΔΩΡΕΑΝ

https://terramediacy.com/courses/ekpaideutis-apostaseos/
https://terramediacy.com/
https://terramediacy.com/courses/ekpaideutis-apostaseos/


Περιγράφουν τις λειτουργίες των διαδικτυακών εργαλείων
Επιλέγουν το κατάλληλο διαδικτυακό εργαλείο σύμφωνα με τη
μαθησιακή δραστηριότητα του προγράμματος κατάρτισης
Χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία με ευχέρεια
Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προβλήματα που μπορεί να
παρουσιαστούν κατά το πλαίσιο ενός διαδικτυακού μαθήματος
Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα διαδικτυακά εργαλεία για
σκοπούς επικοινωνίας και παρουσίασης
Ετοιμάζουν μαθησιακές δραστηριότητες με τη χρήση διαδικτυακών
εργαλείων
Εφαρμόζουν δραστηριότητες με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων
Οργανώνουν διαδικτυακές ομαδικές δραστηριότητες
Δημιουργούν διαδικτυακές αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων
Σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό μάθημα, στο οποίο να
υπάρχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά μιας διδασκαλίας
Υιοθετούν αποτελεσματικά τις αρχές εμψύχωσης μιας ομάδας
διαδικτυακά
Επικεντρώνονται και προσαρμόζουν τη διαδικτυακή διδασκαλία
στις ανάγκες των καταρτιζομένων
Αποδέχονται τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχουν οι
καταρτιζόμενοι
Παροτρύνουν καταρτιζόμενους για την ενεργητική τους εμπλοκή
κατά τη διδασκαλία

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι
σε θέση να:  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 : 
Ενότητα 2 : 
 
Ενότητα 3 : 
 
Ενότητα 4 : 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συνολική διάρκεια: 12 ώρες

https://terramediacy.com/

