ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
09:00 - 9:15

Προσέλευση

09:15 – 09:30

Καλωσόρισμα / Χαιρετισμοί

09:30 – 10:15

από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών,
κ. Φραγκίσκο Καλαβάση, Καθηγητή
τον Πρόεδρο του ΠΤΔΕ κ. Κώστα Βρατσάλη, Αναπληρωτή Καθηγητή
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Αλιβίζο Σοφό, Επικ.Καθηγητή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
09:30 – 11:00
Πυτικάκης Κων/νος
Intranet: Δημιουργία εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των υπολογιστών ενός σχολείου -

Tο σχολείο ως έξυπνος οργανισμός οργανώνεται

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός και ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος για να επικοινωνήσουν, να
ανταλλάξουν δεδομένα, να μπουν στο Διαδίκτυο οι υπολογιστές και να αναπτυχθεί η διαταξική και η
διαθεματική εργασία στο σχολείο. Εισήγηση με επίδειξη – βιωματική προσέγγιση.

Σαββάκη Ελευθερία
Hot Potatoes

Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε
ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω υπολογιστή. Οι ασκήσεις που
δημιουργούνται με αυτό μπορούν να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Δίνεται η δυνατότητα
στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων με τη μορφή ιστοσελίδων.
Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ασκήσεις είτε μέσα στο σχολικό εργαστήριο
είτε με σύνδεση στο διαδίκτυο.
10:15 - 11:15 Γιαννουσοπούλου Μαρία, Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος
Story Maker ως Μέσο για δημιουργική ανάγνωση και παραγωγή αφηγηματικού λόγου σε παιδιά με ειδικές
ανάγκες
Το Story Maker είναι ένα λογισμικό με το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν στατικές ή
και διαδραστικές οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή. Αποτελεί
βασικό εργαλείο δημιουργικής εργασίας που προωθεί τη συνεργασία των μαθητών στην τάξη και
διευρύνει την παραδοσιακή διδασκαλία με μιντιακά στοιχεία που παρέχουν κίνητρα στους μαθητές.
11:15 – 12:00 Σκόρδα Πολυξένη

11:05 – 12:00

Ντούβαλης Δημήτριος

Aristo Class: Ηλεκτρονική διδασκαλία σε ένα εσωτερικά δικτυωμένο σχολείο

Το λογισμικό AristoClass είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα με το οποίο μας δίνεται η δυνατότητα
διδασκαλίας και ελέγχου των υπολογιστών των μαθητών στην τάξη ή και στο σχολικό εργαστήρι
υπολογιστών. Με το AristoClass επιτυγχάνουμε τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό επικοινωνίας μεταξύ
όλων των υπολογιστών -δασκάλου και εκπαιδευομένων- γεγονός που το καθιστά μια αξιόπιστη λύση για
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας.

Διάλειμμα 12:00 – 12:15
12:15 – 13:00

Κύρου Κων/νος

Διαδραστικός πίνακας - Smart Board

Ο διαδραστικός πίνακας μαζί με το λογισμικό Smart Board που τον συνοδεύει αποτελεί μια νέα
προσέγγιση του παραδοσιακού πίνακα στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να
προβάλλει οτιδήποτε υπάρχει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και να αλληλεπιδράσει με αυτόν με
άμεσο, φυσικό τρόπο.

Ξυδοπούλου Μαρία
Λογισμικά Π.Ι. – Τα συνοδευτικά CD των νέων σχολικών εγχειριδίων
13:00 – 14:00

Μια σύντομη παρουσίαση για τα συνοδευτικά CD με λογισμικά και εφαρμογές από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, που συνοδεύουν τα νέα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και οι δυνατότητες χρήσης τους στην
εκπαιδευτική πράξη.

Λογισμικό παραγωγής συνθετικής ομιλίας «Έκφρασις»

To λογισμικό Έκφρασις είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο ειδικά με σκοπό να βοηθήσει στη γραφή και την
ανάγνωση, χρησιμοποιώντας τη φυσική ανθρώπινη φωνή με την τεχνική παραγωγή λόγου. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για ανάγνωση κειμένων των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και ανάγνωση
πολλών άλλων κειμένων στον υπολογιστή, όπως ιστοσελίδες, μενού διαλόγων του λειτουργικού
συστήματος και άλλες εφαρμογές και αρχεία. Το λογισμικό χρησιμοποιείται πειραματικά σε τάξεις
ένταξης.

Διάλειμμα 12:00 – 12:15

12:15 – 13:00

Σοφός Αλιβίζος, Κώστας Απόστολος

Open educational resources - authorware tool Exe

Το XTML eLearning Editor (eXe) ανήκει στην κατηγορία των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών και είναι
ένα εργαλείο με το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους πολυμεσικό μαθησιακό
υλικό και να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση των Νέων Μέσων, προωθώντας έτσι
την ηλεκτρονική μάθηση.
13:00 – 14:00

Blog

Βρατσάλη Νεφέλη

Τα ιστολόγια (blog) είναι διαδικτυακά εργαλεία δεύτερης γενιάς (web2.0) που αποτελούν προσωπικά
ημερολόγια με ποικίλες καταχωρίσεις (κείμενα, ήχους, εικόνες, video). Η ιδιότητα τους να επιτρέπουν
την εύκολη δημοσίευση άρθρων και τον σχολιασμό τους από πολλαπλούς χρήστες, δημιουργώντας ένα
περιβάλλον ομαδικής εργασίας, έχει οδηγήσει σε ευρεία συζήτηση σχετικά με την εισαγωγή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

14:00 – 14:30

Συζητήσεις / Προβληματισμοί

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σοφος Αλιβίζος (Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ,) Βρατσάλης Κώστας (Αν. Καθηγήτρής ΠΤΔΕ), Ηλίας
Αθανασιάδης (Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ), Σκούρτου Ελένη (Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ), Τσολακίδης Κώστας

(Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σοφός Αλιβίζος (Επιστημονικός Υπεύθυνος του Διήμερου Εργαστηρίου), Πυτικάκης Κώστας,
Απόστολος Κώστας (ΕΤΕΠ), Ντούβαλης Δημήτρης, Φυσίκα Βίκυ, Δημητριάδης Γιάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δ.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Π.Τ.Δ.Ε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

«Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Παιδαγωγική διαχείριση των Νέων Μέσων στη
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ τους παρακάτω Φορείς:

Σύλλογο διδασκόντων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Γραφείο Εκπαίδευσης
Τους σχολικούς συμβούλους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ

8
9

(09:00-14:00),
(9:30-15:00)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ 17ο Δημοτικό Σχολείο ΡΟΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2008

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ)
ΡΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ

