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Διευθυντές/Διευθύντριες  

Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Δημοτικών Σχολείων 

Θέμα: Εξ Αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για το Microsoft Teams 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Microsoft θα προσφέρει εξ αποστάσεως 

σεμινάρια επιμόρφωσης με θέμα την αξιοποίηση της εφαρμογής Microsoft Teams (MS Teams) στη 

μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων (ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο) που έχουν ήδη παρακολουθήσει την εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση που έχει προσφερθεί από το ΠΙ, ή/και από τους πυρήνες επιμόρφωσης 

του σχολείου τους, για το θέμα αυτό.  

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης θα προσφέρονται σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων (μέχρι 20 άτομα το 

καθένα). Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και η περιγραφή των σεμιναρίων περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι.  

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του λογαριασμού του σχολείου στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy 

στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμορφώσεων και τις 

καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους.  Οδηγίες 

για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, 

καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. 

Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι 

περιορισμένος διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την 

ώρα καταγραφής της δήλωσης. 

Κατά τη δήλωση συμμετοχής, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, θα απαιτείται να δηλώνεται ο λογαριασμός του/της 

εκπαιδευτικού που έχει στο Office 365 του ΥΠΠΑΝ (π.χ. maria.g@te.schools.ac.cy). Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς Office 365 του ΥΠΠΑΝ, μπορείτε να 

αποταθείτε στη σελίδα http://office365.schools.ac.cy/index.php/sychnes-erotiseis.  

Οι διαδικτυακές συναντήσεις επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθούν μέσω του MS Teams. Με την 

ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες σε κάθε σεμινάριο θα 

ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (οδηγίες, σύνδεσμος σύσκεψης 

κ.λπ.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του ημερολογίου τους, που διαθέτουν μέσω 

του λογαριασμού τους στο Office 365 του ΥΠΠΑΝ. Παράλληλα, το προγραμματισμένο σεμινάριο 
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θα εμφανιστεί στην εφαρμογή MS Teams, κάτω από το Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη 

ημέρα και ώρα για το σεμινάριο που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή.  

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή των εκπαιδευτικών, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy . 

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 

 

 
  

 

 

    

Δρ Σοφία Ιωάννου 
Γεωργίου 

Αναπλ. Διευθύντρια 
Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

Δρ Κυπριανός Δ. 
Λούης 

Διευθυντής 
Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης 

 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής 
Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 
Ευριπίδου 

Διευθύντρια Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Περιεχόμενο εξ αποστάσεως σεμιναρίων επιμόρφωσης  

από την Microsoft, με θέμα την εφαρμογή MS Teams 

 

Θα προσφέρονται τρία σεμινάρια: 1, 2α και 2β, όπως περιγράφονται πιο κάτω. Για να μπορέσει 

κάποιος να παρακολουθήσει το σεμινάριο 2α ή/και το σεμινάριο 2β, είναι απαραίτητο να έχει 

παρακολουθήσει πρώτα το σεμινάριο 1. Ως εκ τούτου, κατά τη δήλωση συμμετοχής, θα 

επιλέγεται μια ημερομηνία για το σεμινάριο 1 και σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να 

παρακολουθήσει επιπρόσθετα το ένα ή και τα δύο άλλα σεμινάρια (2α ή/και 2β), στην ίδια δήλωση, 

θα επιλέγονται οι ημερομηνίες των 2α ή/και 2β σε μεταγενέστερη ημερομηνία/ώρα. 

 

1. Ανασκόπηση-ομογενοποίηση γνώσεων που έχουν ήδη κατακτηθεί 

[Συμμετέχοντες: 15-20, Διάρκεια: 2 ώρες, Μέθοδος: Παρουσίαση - Hands On - Απάντηση 

ερωτημάτων, Συνολικός αριθμός σεμιναρίων που αναμένεται να προσφερθούν: 21] 

 Σύντομη παρουσίαση δυνατοτήτων του Teams: Δημιουργία και διαχείριση ομάδων, υπο-

ομάδων (channels), διάλογοι, αποθετήριο υλικού, αναθέσεις εργασιών. 

 Βασικά σημεία αξιοποίησης του Teams στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οργάνωση και 

διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, αντικείμενα που αξιοποιούνται για τον εμπλουτισμό και 

τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2α. Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Teams  

(Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του σεμιναρίου 1) 

[Συμμετέχοντες: 15-20, Διάρκεια: 2 ώρες, Μέθοδος: Παρουσίαση - Hands On - Απάντηση 

ερωτημάτων, Συνολικός αριθμός σεμιναρίων που αναμένεται να προσφερθούν: 12] 

 Προετοιμασία: Δημιουργία διαδικτυακής συνάντησης, παραμετροποίηση, περιορισμοί, 

κίνδυνοι. 

 Διδασκαλία από απόσταση: Βασικοί κανόνες, αξιοποίηση εργαλείων τηλεδιάσκεψης, 

διαχείριση συμμετεχόντων. 

 Παρουσίαση υλικού: Δυνατότητες διαχείρισης και ελέγχου των συμμετεχόντων στο 

διαδικτυακό μάθημα, των παρουσιάσεων, καθώς και του περιεχομένου της οθόνης 

προβολής. 

 Εκπαιδευτικό υλικό: Βασικοί κανόνες δημιουργίας, προετοιμασίας, παρουσίασης. 

 Χρήσιμα εργαλεία διαδραστικής παρουσίασης (πώς το εκπαιδευτικό αντικείμενο θα 

φτάσει στο μαθητή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο). 

 Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο: Δημιουργία ψηφιακών δοκιμασιών αξιολόγησης / 

αυτό-αξιολόγησης για τους μαθητές, συλλογή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και 

ανατροφοδότηση. 

2β. Teams…Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Ασύγχρονης και Σύγχρονης Εκπαίδευσης  

(Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του σεμιναρίου 1) 

[Συμμετέχοντες: 15-20, Διάρκεια: 2 ώρες, Μέθοδος: Παρουσίαση - Hands On - Απάντηση 

ερωτημάτων, Συνολικός αριθμός σεμιναρίων που αναμένεται να προσφερθούν: 12] 

 Δημιουργία ψηφιακής τάξης: Δημιουργία και διαχείριση ομάδων, υπο-ομάδων 

(channels), δικαιώματα χρηστών, ρυθμίσεις μηνυμάτων και περιβάλλοντος. 

 Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Υλικού: Δημιουργία και Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων. 
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 Κοινόχρηστα αρχεία: Κανόνες χρήσης, διάλογοι εργασίας «πάνω» στο αρχείο, versioning 

αρχείων. 

 Δυναμική Διαχείριση Εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτικούς και μαθητές. (Αξιοποίηση 

του OneNote). 

 Διαδικτυακό μάθημα: Προετοιμασία, χρήσιμα εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό, παρουσίαση. 

 Αναθέσεις εργασιών: Δημιουργία ανάθεσης, βαθμολογία, κλίμακες, ημερομηνίες, 

συγκέντρωση αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση. 

 Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο: Δημιουργία ψηφιακών δοκιμασιών αξιολόγησης/αυτό-

αξιολόγησης για τους Μαθητές μας. Συλλογή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και 

ανατροφοδότηση. 

 Ενσωμάτωση και αξιοποίηση εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών (π.χ. Scratch, 

Mindomo, Geogebra κ.α.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως σεμιναρίων επιμόρφωσης  

από την Microsoft, με θέμα την εφαρμογή MS Team 

Ημέρα & 
Ημερομηνία 

Σεμινάριο 1 
Ώρες επιμόρφωσης 

Σεμινάριο 2α 
Ώρες επιμόρφωσης 

Σεμινάριο 2β 
Ώρες επιμόρφωσης 

Καταληκτική 
ημερομηνία & 

ώρα  
για δήλωση 
συμμετοχής 

Τρίτη, 
28/04/20 

17:30 – 19:30   

Δευτέρα 
27/04/20 

15:00 

Τετάρτη, 
29/04/20 

17:30 – 19:30   

Πέμπτη, 
30/04/20 

17:30 – 19:30   

Δευτέρα, 
04/05/20 

15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 
  

Πέμπτη 
30/04/20 

14:00 
 

Τρίτη, 
05/05/20 

15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 
   

Τετάρτη, 
06/05/20 

15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 
   

Πέμπτη, 
07/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   

Παρασκευή 
08/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   

Δευτέρα, 
11/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   

Πέμπτη 
07/05/20 

14:00 

Τρίτη, 
12/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   

Τετάρτη, 
13/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   

Πέμπτη, 
14/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   

Παρασκευή 
15/05/20 

 
 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   
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Ημέρα & 
Ημερομηνία 

Σεμινάριο 1 

Ώρες επιμόρφωσης 
Σεμινάριο 2α 

Ώρες επιμόρφωσης 
Σεμινάριο 2β 

Ώρες επιμόρφωσης 

Καταληκτική 
ημερομηνία & 

ώρα  
για δήλωση 
συμμετοχής 

Δευτέρα, 
18/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   

 
Πέμπτη 
14/05/20 

14:00 

Τρίτη, 
19/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30   

Τετάρτη 
20/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30    

Πέμπτη 
21/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30    

Παρασκευή 
22/05/20 

15:00 – 17:00 17:30 – 19:30    

Δευτέρα 
25/05/20 

  
15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 

Πέμπτη 
21/05/20 

14:00 

Τρίτη 
26/05/20 

  
 

 
15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 

Τετάρτη, 
27/05/20 

   
15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 

Πέμπτη, 
28/05/20 

    
15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 

Παρασκευή 
, 29/05/20 

    
15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 

Δευτέρα 
1/6/20 

  
15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 

 

Εισηγητής:  Βασίλης Οικονόμου  vassilis.economou@sofiaeducationexperts.com 

                                                 https://economu.wordpress.com 

 

Υποστήριξη-Ερωτήσεις:  Στέλιος Χριστάκος   stelios.christakos@sofiaeducationexperts.com  

                                   Γιώργος Δημόπουλος  george.dimopoulos@sofiaeducationexperts.com 
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