
 
Τμήμα:  Σύγχρονο εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας 
  
Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής:  ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Τρόπος υλοποίησης:   Σύγχρονα  
Υπεύθυνος:  ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2231081842  
Ημέρα:  Πέμπτη  
Ώρα: 17:30 – 20:30  
∆ιάρκεια:  21/01/2016 – 25/02/2016 

 
 
∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων & 
∆ημοτικών Σχολείων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(β) Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και ταυτόχρονα να διαθέτουν-επιπλέον του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή- σύνδεση στο διαδίκτυο, μικρόφωνο, ηχεία και κάμερα.  
(γ) Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση σε όλους τους εκπαιδευτικούς που 
δεν θα υπερβούν το 20% των απουσιών. 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
 

Ενότητα:  Web.2.0 : Εργαλεία και εφαρμογές εκπαιδευτικής αξιοποίησης στην διδακτική πράξη
 
Επιμορφωτής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος 

 
Ημερομηνία: 21/01/2016 

 
Περιεχόμενο ενότητας:    Η διδασκαλία θα αφορά την έννοια WEB 2.0, τα βασικά εργαλεία 

και εφαρμογές καθώς και την εκπαιδευτική αξιοποίηση WEB 2.0. 
    Οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν τα εργαλεία αλλά και τις 
δυνατότητες του WEB 2.0 και θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τα 
παραπάνω αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
     Τα κυριότερα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
αποτυπώνονται με την μαθησιακή ετοιμότητα που θα αποκτήσουν οι 
εκπαιδευόμενοι στο να συνθέτουν ένα σχέδιο μαθήματος και να 
ενσωματώνουν σ΄αυτό εργαλεία του WEB 2.0 
      Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 
επίδειξη, προσομοίωση, ομάδες εργασίας. 
 
 

 
 

 
 

 
Ενότητα:   "Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Βασικές αρχές και πράξεις" 
 
Επιμορφωτής:   ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 
 
Ημερομηνία:  28/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι ο εκπαιδευτικός και 

ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός - ορισμοί και θεωρητικό υπόβαθρο, 
αρχές ενσωμάτωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη διδασκαλία και μάθηση και τα μοντέλα και βασικές αρχές 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ( μάθησης μέσω σχεδιασμού). 
     Σκοπός της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν τις 
αρχές ενσωμάτωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη διδασκαλία και μάθηση, τις βασικές αρχές εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού και τα κύρια μοντέλα σχεδιασμού μάθησης με βάση τις 
σύγχρονες προσεγγίσεις της τεχνολογίας. 
    Μετά την  επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να ορίζουν 
τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, να αναγνωρίζουν 
τα κύρια μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, να αναγνωρίζουν  τις 
αρχές ενσωμάτωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη διδασκαλία και μάθηση και να σχεδιάζουν και 



 3

αναπτύσσουν εύχρηστα συστήματα προσαρμοσμένα στα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών. 
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει συζήτηση, χρήση 
ψηφιακού υλικού (ppt – word/pdf) και δημιουργία μικροιστολογίου 
(Edmodo) για την ανάρτηση υλικού και τη στήριξη των 
επιμορφούμενων και μετά το πέρας της επιμόρφωσης, με στόχο την 
αλληλεπίδραση, ανατροφοδότηση και διαμοιρασμό καλών 
πρακτικών. 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Σχολική τάξη – ∆ιαμόρφωση ομάδας – Παιδαγωγικό Συμβόλαιο – Σχέδιο Μαθήματος
 
Επιμορφωτής:  Θεοδωρίδου Μαρία 
Ημερομηνία:    04/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας: Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι: oρισμοί / έννοιες, 

και σύνδεση με τις επιστήμες της αγωγής, σχολική τάξη 

(διαμόρφωση κλίματος, ρόλοι εκπαιδευτικού/μαθητών), 

διαμόρφωση ομάδας (λειτουργία και δυναμική της ομάδας), 

παιδαγωγικό Συμβόλαιο (τεχνικές βιωματικής μάθησης) και σχέδιο 

μαθήματος (είδη διδασκαλίας, τεχνικές, υποδείγματα). 

     Οι κύριοι στόχοι της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να 

βρίσκονται σε θέση να εφαρμόζουν τεχνικές βιωματικές μάθησης 

στην τάξη, να διαμορφώνουν ομάδες μαθητών προς επίτευξη 

ομαδοκεντρικής / ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, να αναμένουν 

μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από τη χρήση του παιδαγωγικού 

συμβολαίου, να αναπτύσσουν  τεχνικές διδασκαλίας και 

στρατηγικές παρέμβασης στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

μέσα από την ομαδοκεντρική / ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και να 

ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες για τη χρήση τεχνικών 

βιωματικής μάθησης. 

      Μετά την εισήγηση αναμένεται οι Εκπαιδευτικοί να 

κατανοήσουν τη σημασία της ∆ιαμόρφωσης Ομάδας στην τάξη και 

τη χρήση του Παιδαγωγικού Συμβολαίου, να εφαρμόσουν τις 

Τεχνικές Βιωματικής Μάθησης στην τάξη, να ανατροφοδοτήσουν τις 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε Παιδαγωγικά θέματα, να 

μεταδώσουν και να αναζητήσουν με τους συναδέρφους τους καλές 

πρακτικές διδασκαλίας, να αποκτήσουν θετικό πρόσημο σε αυτού 

του είδους τις εισηγήσεις και να προτείνουν θεματολογία για 

μελλοντικές επιμορφώσεις. 
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    Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια της επιμόρφωσης είναι η διάλεξη, η συζήτηση, η προβολή 

παρουσίασης, η προσομοίωση, η παρουσίαση αποτελεσμάτων και 

τελική συζήτηση. 

 
 
 
 
 
Ενότητα:  Ένταξη και συνεκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
Επιμορφωτής:  Μάντζαρη Ελένη 
Ημερομηνία:   11/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Στην εισήγηση με θέμα «Ένταξη και συνεκπαίδευση μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» θα αναλυθούν οι σχετικές 
υποενότητες: οριοθέτηση των εννοιών ένταξη και συνεκπαίδευση, 
μορφές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δομές της γενικής και 
ειδικής αγωγής για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
οργανωτικές και διδακτικές παρεμβάσεις, εμπόδια και πρακτικές 
ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διεθνείς τάσεις 
στην Ειδική Εκπαίδευση. 
     Οι κύριοι στόχοι της εισήγησης είναι να οριοθετήσει το 
περιεχόμενο των όρων «ένταξη» και «συνεκπαίδευση» αλλά και να 
επισημάνει την ανάγκη για κατανόηση συναφών όρων όπως η 
«συμπερίληψη», να περιγράψει με παραδείγματα τις επιμέρους 
μορφές των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, να αναφερθεί στις 
δομές της γενικής και ειδικής αγωγής στο σημερινό εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας μας, να εξετάσει τα εμπόδια την ένταξης 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να συζητήσει τρόπους 
υπερπήδησης των εμποδίων, να εξετάσει τις διεθνείς τάσεις ως 
προς τον τρόπο εκπαίδευσης όλων των μαθητών  και να συμβάλει 
στην εξοικείωση με διδακτικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που 
στοχεύουν στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 
    Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, ο επιμορφούμενος θα 
είναι σε θέση να γνωρίζει και να κατανοεί βασικά θέματα Ειδικής 
Εκπαίδευσης σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης και ιδιαίτερα 
σχολικής πράξης, να θεωρεί την παρουσία παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο ότι αποτελεί περισσότερο 
πρόκληση για τον ίδιο παρά απειλή για τη σχολική καθημερινότητα 
και να αντιμετωπίζει με ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα τις 
προκλήσεις του νέου σχολείου, σε συνάρτηση με την παρεχόμενη 
Ειδική Εκπαίδευση. 
     Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα χρησιμοποιηθούν 
οι ακόλουθες τεχνικές διδασκαλίας: eισήγηση και παρουσίαση μέσω 
power point αλλά και συζήτηση-ανατροφοδότηση. 
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Ενότητα:   Τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου  στο ∆ημοτικό Σχολείο 
 
Επιμορφωτής:  Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος 
Ημερομηνία:  18/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι: η παραγωγή του 

γραπτού λόγου ως γνωστική διεργασία, οι κατηγορίες κειμένων και 
δομικά χαρακτηριστικά, η διαδικασία και τα στάδια παραγωγής του 
γραπτού λόγου, οι τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου και η 
αξιολόγηση του παραγόμενου γραπτού λόγου. 
    Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να καταρτίσει 
τον εκπαιδευόμενο στη χρήση διδακτικών τεχνικών για τη 
διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου στο δημοτικό 
σχολείο. 
   Οι επιμορφούμενοι μετά την παρακολούθηση της θεματικής 
ενότητας θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κατηγορίες κειμένων που 
διδάσκονται στα πλαίσια της διδασκαλίας της παραγωγής του 
γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο όπως και τα δομικά 
χαρακτηριστικά που τα συνθέτουν, τις διαδικαστικές φάσεις της 
παραγωγής του γραπτού λόγου, τις ποικίλες διδακτικές τεχνικές και 
στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου και τα αξιολογήσιμα 
στοιχεία στο γραπτό λόγο των μαθητών. 
      

 
 
Ενότητα: Ο ρόλος του ∆ιευθυντή της σχολικής μονάδας 
Επιμορφώτρια:  Χρυσάνθη Σαρίδου 
Ημερομηνία: 25/02/2016 
Περιεχόμενο 
ενότητας: 

Ψυχή του σχολικού οργανισμού είναι ο ∆ιευθυντής της σχολικής 
μονάδας και τις περισσότερες φορές η επιτυχημένη πορεία του 
οργανισμού αφενός εξαρτάται από την ίδια την προσωπικότητά του, το 
επίπεδο των σπουδών του  και αφετέρου από τον τρόπο που ασκεί 
την εξουσία. Είναι άλλωστε, ο άνθρωπος που δέχεται πιέσεις από 
εσωτερικές όσο και από εξωτερικές διαδικασίες του συστήματος. Είναι 
αυτός που καλείται να ενώσει τελικά τον κόσμο του σχολείου με την 
κοινωνία. ‘Όπως άλλωστε αναφέρει και ο Σταμάτης (2005), μολονότι 
αναγνωρίζεται η χρησιμότητα και η συμβολή του υλικού παράγοντα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, εντούτοις, ο ανθρώπινος παράγοντας 
παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς σχετίζεται με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του ενδοταξικού κλίματος, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται 
στις υφιστάμενες παιδαγωγικές σχέσεις 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Σαΐτης, 2000),  η ∆ιοίκηση 
ορίζεται ως μια λειτουργική διαδικασία που περιλαμβάνει 5 επιμέρους 
ενέργειες: τον προγραμματισμό (π.χ κατάρτιση προγράμματος 
σχολικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους), την οργάνωση (για παράδειγμα κατανομή διδακτικού 
και εξωδιδακτικού έργου μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού), τη 
διεύθυνση (παρακίνηση των μελών της σχολικής μονάδας, διευθέτηση 
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προστριβών και αντιθέσεων μεταξύ τους και παροχή συμβουλών στους 
νεοδιοριζόμενους κυρίως εκπαιδευτικούς με σκοπό την καλύτερη 
δυνατή επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών αυτών), το 
συντονισμό και τον έλεγχο της σχολικής μονάδας (διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας και τροποποίηση τυχόν αρνητικών σημείων για 
επίτευξη επιθυμητού αποτελέσματος).  
Η ∆ιεύθυνση επίσης απαιτεί συγκεκριμένες ικανότητες από αυτούς που 
την ασκούν, όπως επαγγελματική κατάρτιση, αντίληψη, ικανότητα 
παρακίνησης αλλά και συγκεκριμένη ποιότητα χαρακτήρα με βασικά 
στοιχεία τη δυναμικότητα, την αποφασιστικότητα και το δυναμισμό. 
Σημαντικές επίσης θεωρούνται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των 
στελεχών της εκπαίδευσης καθώς αποτελούν καταλυτικό παράγοντα και 
δομικό στοιχείο συνοχής κάθε εκπαιδευτικού συστήματος (Σταμάτης & 
Κόνσολας, 2009).  
Στόχος της παρούσας επιμόρφωσης είναι να αναφερθούν βασικά 
στοιχεία όσον αφορά στο ∆ιευθυντή της σχολικής μονάδας και:    

 την εκπαιδευτική διοίκηση 

 τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

 τα είδη ηγεσίας 

 τη δραστηριότητα του ελέγχου 

 τη διαχείριση κρίσεων 

 την επικοινωνία και τις συγκρούσεις στο σχολείο. 
Η διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί με τη 
μέθοδο των case studies (μελέτη περιπτώσεων) με στόχο τη άμεση 
πρακτική εφαρμογή  και τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στη 
θεωρία και την πράξη.  

 
 


