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Προς τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Λασιθίου

Κοιν:
1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
2) Προϊστάμενο Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας
3) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου
4) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λασιθίου
5) 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου
6) 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου

Θέμα: Ηλεκτρονική μάθηση (Ε-learning)
Κύριοι Διευθυντές,
Ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να έχει το διαδίκτυο στην εκπαίδευση είναι γνωστός. Στις μέρες μας δημιουργείται ένας νέος τύπος σχολείου, αυτός του "ψηφιακού σχολείου". Το ψηφιακό σχολείο αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς ένα μέσο συνεχούς επιμόρφωσης, και για τους μαθητές ένα μέσο
ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών, ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.
Ψηφιακό σχολείο χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν νοείται. Δυστυχώς οι περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας μας δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα
υποδομής των σχολείων μας. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με ελάχιστα χρήματα με τους τρόπο1
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υς που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/cosranev/index.php/e-idees-gia-olalogismika-yliko-how-to/36-accesspoints .
Η Ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την υποστήριξη της πρόσωπο με
πρόσωπο διδασκαλίας. Βασίζεται κυρίως στο δίκτυο και στην ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους.
http://aetos.it.teithe.gr/~iliou/cs4804/dialexeis/tmp/13_learning_A.pdf
Η Ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί επίσης ένα σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της σχολικής μονάδας. H επιμόρφωση των συναδέλφων στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση συμβάλλει στην
επαγγελματική τους ανάπτυξη και σχετίζεται με την καλύτερη κατανόηση της πρόσωπο με πρόσωπο
διδασκαλίας. Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε στο σχολείο σας μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Moodle) όπως αυτή του Γυμνασίου Λυκείου Τζερμιάδων μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξη μου. Εξάλλου αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη το σεμινάριο «Εισαγωγή στο Moodle»
το οποίο αποτελεί μια εισαγωγή στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση. Όποιος επιθυμεί μπορεί να
παρακολουθήσει το σεμινάριο στέλνοντας email στη διεύθυνση grigorise@epitropakisg.gr .
Παρακαλώ να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
Γρηγόρης Επιτροπάκης
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