
1ε Αλαθνίλσζε   

1ν                 Θεξηλό Παλεπηζηήκην ΔΓΡΑΔ 
                     ζηε Υάιθε Γσδεθαλήζνπ 

 
 

Η Δηαηξία Γξάζεσλ Δπηκόξθσζεο - ΔΓΡΑΔ (www.edrase.gr) δηνξγαλώλεη 

ην 1ο Θεπινό Πανεπιζηήμιο ζηε Υάιθε Γσδεθαλήζνπ, από ηηο 9/7/2011 έσο 

ηηο 14/7/2011, κε ζέκα:  

 

«Παιδαγωγική Αξιοποίηζη ηων Επγαλείων Web 2.0 

ζηην Ππωηοβάθμια και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη» 

 

ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ / εξγαζηεξίσλ ζα αλαιπζνύλ ηα ζέκαηα:  

 Δηθνληθέο θνηλόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ  

 Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ blogs 

 ύγρξνλε θαη Αζύγρξνλε Σειεεθπαίδεπζε 

 Αμηνπνίεζε ηεο πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεεθπαίδεπζεο Moodle 

 Τπεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ 

 Δθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ςεθηαθήο αθήγεζεο 

 Γλσξηκία κε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Scratch θαη ηηο εθαξκνγέο 

ηεο 

 Αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) έρνπλ εληαρζεί ζηηο 
δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζα γηα ηε 
δηδαζθαιία. Η επίηεπμε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιηθήο 
εθπαίδεπζεο, πεξλάεη πιένλ κέζα από ηε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ Web 2.0 
πνπ ππνζηεξίδνπλ θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, επλννύλ ηελ αιιειεπίδξαζε 
ρξεζηώλ θαη ζρνιείσλ, νηθνδνκνύλ ηε γλώζε θαη ηηο δηαδηθηπαθέο θαη ζπλεξγαηηθέο 
δεμηόηεηεο.  
Θέινληαο λα ζπκβάιινπκε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ, 
δηνξγαλώλνπκε ην 1ν Θεξηλό Παλεπηζηήκην ην νπνίν απεπζύλεηαη: ζε εθπαηδεπηηθνύο 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, 
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αιιά θαη ζε νπνηνλδήπνηε ζα ήζειε λα ελεκεξσζεί θαη λα 
αμηνπνηήζεη ηα εξγαιεία απηά. 
 
θνπόο καο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίζνπλ ηηο πνιύπιεπξεο δπλαηόηεηεο ησλ 
εξγαιείσλ απηώλ, λα  παξνπζηαζηνύλ νη θαιέο πξαθηηθέο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 
εξγαιεία απηά ζηα εξγαζηήξηα θαη λα κάζνπλ πσο ζα κπνξνύζαλ λα ηα 
αμηνπνηήζνπλ ζε θάζε ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ζηελ 
επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
 
Δηδηθόηεξα ηα εξγαιεία απηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ δηδαζθαιία ζηελ 
ηάμε, ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο, ζηελ επηθνηλσλία ζρνιείσλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ, ζηελ θαηαζθεπή εμαηνκηθεπκέλσλ ηζηνζειίδσλ, ζηελ δεκηνπξγία 
εηθνληθώλ θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ από απόζηαζε. 
 

http://www.edrase.gr/


Ειζηγηηέρ:  
 
Δεμετρακοπούλοσ Αγγελική Καζεγήηξηα θαη Αληηπξύηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
Καράκιδα Τσαμπίκα Γηδάζθνπζα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ρνιηθή ύκβνπινο 

Πιεξνθνξηθήο Γσδεθαλήζνπ 
Τδιμόποσλος Νίκος Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Πξόεδξνο ηεο 
Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε  
Φεσάκες Γιώργος Λέθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  

 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ηνπ ζεξηλνύ Παλεπηζηεκίνπ ζα ιεηηνπξγνύλ 

παξάιιεια Επγαζηήπια (workshops) ζην ίδην αληηθείκελν ησλ δηαιέμεσλ.  

Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη δηαιέμεηο / ζεκηλάξηα θαη ηα εξγαζηήξηα 

(Workshops) είλαη ην ςνεδπιακό Κένηπο ηνπ Ξελώλα ηεο Υάιθεο. Βξίζθεηαη ζηελ 

άθξε ηνπ ιηκαληνύ, δίπια αθξηβώο ζηε ζάιαζζα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ:  

- απνγεπκαηηλή εθδξνκή ζην παιαηό ρσξηό, κε ήπηα αλάβαζε θαη μελάγεζε 

ζην Κάζηπο ηων Ιπποηών ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ ηνπ 15νπ-16νπ αηώλα, 

θηηζκέλν ζηα ζεκέιηα ηεο αξραίαο αθξόπνιεο, κε κνλαδηθή ζέα πξνο όια 

ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα.  

- απνγεπκαηηλή εκδπομή με ζκάθορ γηα κπάλην ζε παξαιία ηνπ λεζηνύ 

πξνζβάζηκε κόλν από ζάιαζζα (ζηελ Αξέηα ή ηελ Σξαρεηά, αλάινγα κε 

ηνλ θαηξό). 

 ην ηέινο ηνπ ζεξηλνύ παλεπηζηεκίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κνλνήκεξε 

πποαιπεηική εκδπομή ζηε Νίζπξν.  

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζνύλ βεβαιώζειρ παπακολούθηζηρ θαζώο θαη 

θάθεινο κε ζρεηηθό πιεξνθνξηαθό πιηθό. 

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη θνξεηνί ππνινγηζηέο δελ είλαη πξναπαηηνύκελνη, 

όπνηνο όκσο ζέιεη κπνξεί γηα δηεπθόιπλζή ηνπ, λα θέξεη ηνλ δηθό ηνπ.  

 

Πληποθοπίερ:  

 

- γηα εγγξαθέο - έγθαηξε ζπκκεηνρή:  

έσο ηηο 8 Ινπλίνπ: δίδαθηξα 180€, κεηά ηηο 8 Ινπλίνπ: δίδαθηξα 220€ 

 

- γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία ησλ ΣΠΔ ζην Θεξηλό Παλεπηζηήκην θαη ηε 

δηνξγάλσζή ηνπ, επηθνηλσλήζηε: 

Ν. Σδηκόπνπινο ntzimop@sch.gr θαη Β. Ηιηάδεο 6974918591  

 

- γηα εγγξαθέο, θξαηήζεηο δσκαηίσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην λεζί, επηθνηλσλήζηε 

κε ηε γξακκαηεία: θ. Σζακπίθα Σζαγθάξε, tsampikatsagari@gmail.com  

ηει. 6932244423. 

 

Χοπηγοί:   

 

- Δήμορ Χάλκηρ http://www.dimoschalkis.gr/  

- Ελληνική Ένωζη για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη http://www.e-
diktyo.eu/ 

- Εηαιπία Δπάζεων Επιμόπθωζηρ http://www.edrase.gr/ 
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Πλερουορίες για το νεσί 

Η Υάιθε είλαη έλα κηθξό λεζί ζηα δπηηθά ηεο Ρόδνπ κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθό 
ύθνο, ραξαθηεξηζκέλν σο Παξαδνζηαθόο Οηθηζκόο θαη παξάιιεια σο Νηζί Φιλίαρ 
και Ειπήνηρ ηων Νέων, από ηελ Unesco.  

Σα πεξηζζόηεξα ζπίηηα ζηνλ νηθηζκό (πνπ είλαη θαη ν κόλνο πνπ θαηνηθείηαη) 
είλαη πέηξηλα θαη αλαπαιαησκέλα, ελώ βνηζαισηά ςεθηδσηά βξίζθνληαη ζε πνιιά 
κπαιθόληα θαη απιέο. Με πέηξα είλαη πιαθνζηξσκέλνη θαη νη δξόκνη ηνπ νηθηζκνύ, 
πνπ δηθαηνινγεκέλα δηεθδηθεί κηα από ηηο πξώηεο ζέζεηο ζηνπο πην γξαθηθνύο 
νηθηζκνύο ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο.  

Οη θάηνηθνί ηνπ, δηαθόζηνη πελήληα ζην ζύλνιν, αζρνινύληαη κε ηελ αιηεία, 
ηελ θηελνηξνθία θαη ηνλ ηνπξηζκό. Οη θαινθαηξηλέο βξαδηέο είλαη γεκάηεο από δσή, 
όρη όκσο θαη από ζόξπβν. Απηνθίλεηα δε ρξεηάδνληαη. Σν θαπζαέξην είλαη ζρεδόλ 
άγλσζηε ιέμε. Σν λεζί πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηε ζαγελεπηηθή εζπρία 
ηνπ ηνπίνπ πνπ πξνζθέξεη θαη ζηε δσληάληα ησλ λέσλ πνπ ην επηζθέπηνληαη. 

Αμηνζέαηα ηνπ λεζηνύ απνηεινύλ ε Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ν παιαηόο 
νηθηζκόο ηνπ ρσξηνύ, ην Δλεηηθό Κάζηξν (πάλσ απ’ ην ρσξηό), ην Μνλαζηήξη ηνπ Αη 
Γηάλλε ηνπ Αιάξγα, νη Κήθεο (Παξαδνζηαθά θηίζκαηα βνζθώλ) θ.ά. Σα λεξά είλαη 
πεληαθάζαξα αθόκα θαη κέζα ζην ιηκάλη, ελώ ε πξόζβαζε ζηηο παξαιίεο γίλεηαη κε 
ηα πόδηα ζε δύν από απηέο όπνπ ιεηηνπξγνύλ θαη ηαβεξλάθηα δίπια ζηε ζάιαζζα, ή 
κε θαΐθη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο. 

  
 Για τε Χάλκε σπάρτει πρόσβασε  

 αεξνπνξηθώο Αθήνα - Ρόδορ και ακηοπλοϊκώρ Χάλκη,  

13.30: ιεσθνξείν Ρόδνο (Μαληξάθη) – Κάκηξνο θάια (60 ιεπηά),  

14.30 (αληαπόθξηζε κε ιεσθνξείν): πινηάξην Κάκηξνο θάια – Υάιθε (70 

ιεπηά) 

 αθηνπιντθώο  Πειπαιάρ - Ρόδορ (κάθε ημέπα) και ακηοπλοϊκώρ Χάλκη  

19:00: Blue Star από Πεηξαηά, θηάλεη ζηε Ρόδν (11 ώξεο),  

13.30: ιεσθνξείν Ρόδνο (Μαληξάθη) – Κάκηξνο θάια (60 ιεπηά),  

14.30 (αληαπόθξηζε κε ιεσθνξείν): πινηάξην Κάκηξνο θάια – Υάιθε (70 

ιεπηά) 

 αθηνπιντθώο  Πειπαιάρ - Χάλκη (δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

20:00 θαη 12.00: Ππέβελη θαη Ιεπάπεηπα από Πεηξαηά, άγνλε γξακκή, θηάλεη 

Υάιθε (19 ώξεο)  

 αθηνπιντθώο  Κπήηη - Χάλκη (δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

10:00: Ππέβελη θαη Ιεπάπεηπα από Άγην Νηθόιαν θαη εηεία, άγνλε γξακκή, 

θηάλεη Υάιθε (9 ώξεο)  

 αθηνπιντθώο  Ρόδορ - Χάλκη (δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

08:00: Ππέβελη θαη Ιεπάπεηπα από Ρόδν, θηάλεη Υάιθε (2 ώξεο) 

  αθηνπιντθώο  Ρόδορ - Χάλκη (δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

08.00: Δωδεκάνηζορ Sea Ways (θαηακαξάλ), θηάλεη Υάιθε (75 ιεπηά) 

Κάζε εκέξα θαη αββαηνθύξηαθν, από ηελ Κάκηξν θάια ηεο Ρόδνπ πξνο ηε Υάιθε 

(εθηόο ησλ πινηαξίσλ πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ) ππάξρεη δξνκνιόγην 

ηαρύπιννπ ζθάθνπο ζηηο 09.00 θαη ζηηο 18.00 (δηάξθεηα 20 ιεπηά). Από Υάιθε πξνο 

Κάκηξν ην ίδην ζθάθνο θεύγεη ζηηο 08.00 θαη ζηηο 17.00.  

Οη ώξεο ησλ δξνκνινγίσλ ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ θαη ζα απνζηαινύλ πάιη κε 

ιεπηνκέξεηεο ζηελ 2ε αλαθνίλσζε. 


