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Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, ΤΚ 38221, Βόλος  
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16360 
 
Προς:   Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

                  

Κοιν.:  Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής νομού Φθιώτιδας και Ευρυτανίας 

 

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) στους νομούς 

Φθιώτιδας και Ευρυτανίας 

Αξιότιμοι κύριοι, 

θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι στο πλαίσιο της Δράσης Α8:«Πρακτική εκπαίδευση του 

προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης» του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ, φορέας υλοποίησης του 

οποίου για τους νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

προβλέπεται η πραγματοποίηση σεμιναρίων με στόχο την εκπαίδευση των Καθηγητών 

Πληροφορικής (ΠΕ19 & ΠΕ20) σε αντικείμενα που αφορούν στην υποστήριξη των υποδομών ΤΠΕ 

του Ψηφιακού Σχολείου (σχ. εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 183737/ΚΓ/2.12.2013).   

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, θα παρακαλούσαμε για τη σύμφωνη γνώμη σας σε ότι αφορά το 

τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκπαιδευτικού σεμιναρίων ως εξής:  

- 4ο Γυμνάσιο Λαμίας τη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 3:00-8:30 μ.μ. 

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου τη Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 3:00-8:30 μ.μ. 

Παρακαλούμε επίσης, για την ενημέρωση των Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων, ώστε να 

εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20). Στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  

Για την ηλεκτρονική ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αλλά και για την 

ανάρτηση της Εκπαιδευτικής Δράσης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, επισυνάπτουμε την 

πρόσκληση συμμετοχής καθώς και το πρόγραμμα των σεμιναρίων.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη 

διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου 

                                                                         Καθ. Μποντόζογλου Βασίλειος 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-20 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής νομού Φθιώτιδας 
κος Ηλιάδης Κοσμάς, σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο,  που διοργανώνουν 
την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στην πόλη της Λαμίας, με ώρα διεξαγωγής 3.00-8.30 
μ.μ.  
 
Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Α8 του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ, και στοχεύει 
στην εκπαίδευση των Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ 19-20), στη χρήση και αξιοποίηση 
τόσο των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ όσο και των υποδομών που εγκαθίστανται στο 
πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου».  
 
Το σεμινάριο θα αποτελείται από μία ενότητα εισήγησης και δύο ενότητες βιωματικού 
εργαστηρίου (workshop) με εισηγητές μέλη της ομάδας έργου ΣΤΗΡΙΖΩ στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
 

 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το έργο ΣΤΗΡΙΖΩ: Δράσεις - Προοπτικές 

 Το πληροφοριακό σύστημα helpdesk.sch.gr  

 To ψηφιακό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»  

 Διαδραστικοί Πίνακες (workshop) 

 Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2003 Server (workshop) 

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του 4ου 
Γυμνασίου Λαμίας, οδός Κωστή Παλαμά & Παρδάλη 6, τηλ. 2231024430. 
 
Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο 

http://training.sch.gr/ με τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
801.11.801.81 ή στο helpdesk@fth.sch.gr. 
 
Σας περιμένουμε!  

 

mailto:helpdesk@fth.sch.gr
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Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Καθηγητών Πληροφορικής 
Λαμία, 26 Νοεμβρίου 2014 

 

 

  15:00 – 15:20  Προσέλευση-Εγγραφή 

  15:20 – 16:50  Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το έργο ΣΤΗΡΙΖΩ: Δράσεις - 
Προοπτικές 

 Το πληροφοριακό σύστημα helpdesk.sch.gr  

 To ψηφιακό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων 
«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (http://photodentro.edu.gr ) 

  16:50 – 17:10  Διάλειμμα 

17:10 - 18:40 *  Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2003 Server (Workshop) 

 Διαδραστικοί Πίνακες (Workshop) 

  18:40 – 19:00  Διάλειμμα 

19:00 – 20:30 *  Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2003 Server (Workshop) 

 Διαδραστικοί Πίνακες (Workshop) 

 
 
 
* Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο ομάδες και θα παρακολουθήσουν  εναλλάξ τα 
βιωματικά εργαστήρια (Workshop). 

 

http://photodentro.edu.gr/
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-20 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής νομού Ευρυτανίας 
κος Ηλιάδης Κοσμάς, σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο,  που διοργανώνουν 
την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 στην πόλη του Καρπενησίου, με ώρα διεξαγωγής 3.00-
8.30 μ.μ.  
 
Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Α8 του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ, και στοχεύει 
στην εκπαίδευση των Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ 19-20), στη χρήση και αξιοποίηση 
τόσο των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ όσο και των υποδομών που εγκαθίστανται στο 
πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου».  
 
Το σεμινάριο θα αποτελείται από μία ενότητα εισήγησης και δύο ενότητες βιωματικού 
εργαστηρίου (workshop) με εισηγητές μέλη της ομάδας έργου ΣΤΗΡΙΖΩ στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
 

 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το έργο ΣΤΗΡΙΖΩ: Δράσεις - Προοπτικές 

 Το πληροφοριακό σύστημα helpdesk.sch.gr  

 To ψηφιακό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»  

 Διαδραστικοί Πίνακες (workshop) 

 Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2003 Server (workshop) 

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, οδός Αθανασίου Καρπενησιώτη 21, τηλ. 2237022777. 
 
Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο 

http://training.sch.gr/ με τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
801.11.801.81 ή στο helpdesk@eyr.sch.gr. 
 
Σας περιμένουμε!  

 

mailto:helpdesk@eyr.sch.gr
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Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Καθηγητών Πληροφορικής 
Καρπενήσι, 4 Δεκεμβρίου 2014 

 

 

  15:00 – 15:20  Προσέλευση-Εγγραφή 

  15:20 – 16:50  Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το έργο ΣΤΗΡΙΖΩ: Δράσεις - 
Προοπτικές 

 Το πληροφοριακό σύστημα helpdesk.sch.gr  

 To ψηφιακό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων 
«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (http://photodentro.edu.gr ) 

  16:50 – 17:10  Διάλειμμα 

17:10 - 18:40 *  Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2003 Server (Workshop) 

 Διαδραστικοί Πίνακες (Workshop) 

  18:40 – 19:00  Διάλειμμα 

19:00 – 20:30 *  Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2003 Server (Workshop) 

 Διαδραστικοί Πίνακες (Workshop) 

 
 
 
* Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο ομάδες και θα παρακολουθήσουν  εναλλάξ τα 
βιωματικά εργαστήρια (Workshop). 

 

http://photodentro.edu.gr/

