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ΑΠ: 132/8-02-2015 

  

 

Προς τις Σχ. Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Ηρακλείου Λασιθίου 

            

              

Κοιν: 
 

1. Προϊστάμενο Επιστημονικής Παιδαγωγικής Κα-

θοδήγησης Δευτεροβάθμιας 

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης 

3. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νο-

μού Ηρακλείου 

4. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νο-

μού Λασιθίου 

5. 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

6. 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

 

 

      

        

            

   

      

      

 

 

 

Θέμα: Σεμινάριο «Θεωρίες μάθησης και ανοιχτά λογισμικά. Η περίπτωση του 
εργαλείου Movie Μaker». 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Το σεμινάριο «Θεωρίες μάθησης και ανοιχτά λογισμικά. Η περίπτωση του εργαλεί-
ου Movie Μaker» άρχισε την Πέμπτη 5-2-2015. 

Το σεμινάριο θεωρείται σημαντικό επειδή προσφέρει την τεχνική κα επιστημονική 
γνώση που απαιτείται για την κατασκευή ταινιών παιδαγωγικού περιεχομένου με το λο-
γισμικό Movie Maker χρησιμοποιώντας υλικό (αρχεία video, ήχου κλπ) που μπορούμε να 
κατεβάσουμε από το διαδίκτυο ή να κατασκευάσουμε εμείς οι ίδιοι. 

Οι υπολογιστές του εργαστηρίου πολυμέσων του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 
είναι πεπαλαιωμένοι. Αγοράστηκαν πριν 7 χρόνια και έκτοτε λειτουργούν χωρίς αναβάθμι-
ση. Το λειτουργικό τους σύστημα είναι τα Windows XP. Το λογισμικό Movie Maker είναι μια 
απαιτητική εφαρμογή και δεν λειτουργεί ικανοποιητικά σε αυτό το περιβάλλον. Για το λόγο 
αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι που έχουν laptop να το πάρουν μαζί τους. 
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Παρακαλούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση αλλά δεν σκοπεύουν 
να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να με ενημερώσουν με email. 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο από 
τα παρακάτω σεμινάρια να με ενημερώσουν στέλνοντας email στη διεύθυνση 
antonis2000@hotmail.com . 

1. Ανοικτά λογισμικά και θεωρίες μάθησης. Η περίπτωση του εργαλείου Movie Maker 

2. Η διδακτική αξιοποίηση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) 

3. Διδάσκοντας φυσική με λογισμικά ανάλυσης video. Η περίπτωση videopoint 

4. Μοριακή μοντελοποίηση 

5. Φωτογραφία μέσω μικροσκοπίου με φωτογραφική μηχανή DSLR 

6. Κοινωνικά μέσα για παιδαγωγούς και σχολικούς ηγέτες 

7. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της διδασκαλίας σε μια μαθητοκεντρική τάξη 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και θα συνεχιστεί το επόμενο σχολι-
κό έτος. Θα γίνουν όλα τα σεμινάρια για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον.  

Το σεμινάριο «Θεωρίες μάθησης και ανοιχτά λογισμικά. Η περίπτωση του εργαλεί-
ου Movie Μaker» θα μπορούσε να γίνει στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα εφόσον 
φυσικά υπάρξει ενδιαφέρον. Υπενθυμίζεται ότι το  σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτι-
κούς όλων των ειδικοτήτων. Το ενδιαφέρον εκδηλώνεται με αποστολή email στη διεύθυνση 
antonis2000@hotmail.com . 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου τους.  
 
 

φιλικά 
Γρηγόρης Επιτροπάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 
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