
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο «Δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων με το 
λογισμικό Windows Moviemaker». 

Σχετικά: Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο β. (ΦΕΚ 102/18, τ. α΄) 
 

     

     Σας ενημερώνουμε, ότι η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ60 κ. Αρετή 

Μποταΐτη διοργανώνει απογευματινό, βιωματικό σεμινάριο, 3/ωρης διάρκειας, με θέμα: 

«Δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων με το λογισμικό Windows Moviemaker». 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν σχολική δράση/πρόγραμμα στο πλαίσιο 

συμμετοχής του νηπιαγωγείου σας στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο για την 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Το σεμινάριο έχει προγραμματιστεί σε συνεργασία με την κ. 

Σουζάνα Παπαδοπούλου, νηπιαγωγό του 5ου Νηπ/γείου Ευόσμου με αυξημένη εμπειρία 

στο αντικείμενο.  

     Σκοπός είναι η εξοικείωση των νηπιαγωγών με την τεχνική δημιουργίας ολιγόλεπτων 

ψηφιακών αφηγήσεων, ώστε το μήνυμα/παράγωγο της σχολικής δράσης να αποδίδεται με 

εναλλακτικό, σύγχρονο, έξυπνο και προσιτό τρόπο. Επιπλέον, θα γίνει ανατροφοδότηση για τα 

υλοποιούμενα προγράμματα και θα συζητηθεί η δυνατότητα συμμετοχής των νηπιαγωγείων σας 

στον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς διαδικτύου, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου, 

στο πλαίσιο μεγάλης εκδήλωσης στο NOESIS. 

     Το σεμινάριο πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, ώρες 17.00-20.00΄, στο 

5ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου (Δεκάτης Εβδόμης Νοέμβρη και Βεργίνας, τηλ. 2310761596). Στο 

πρακτικό μέρος του, οι νηπιαγωγοί θα εργαστούν ατομικά ή/και ομαδικά. Για τον λόγο 

αυτό, θα χρειαστεί να έχουν ατομικά (ιδανικά):  

 ένα laptop, 

 το πρόγραμμα windows movie maker (διαθέσιμο στα Windows έως ’07), 

 φωτογραφική μηχανή ή κινητό (smart phone) , 

 καλώδιο, για μεταφορά αρχείων από φωτογραφική μηχανή ή κινητό στο laptop, 
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 αρχεία με μουσική/ήχους, για τη δοκιμαστική ταινία. 

      Με ευθύνη των κ.κ. Προϊσταμένων, παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι 

εκπαιδευτικοί που υλοποιούν σχετική δράση/πρόγραμμα. 

 

 

 
 
 
  

                                                                                        

 

 
 

Η Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου 

 
 

Αρετή Μποταΐτη 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

2. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

3. 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

4. 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

5. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 

6. 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 

7. 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 

8. 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 


