
Τμήμα: ∆ευτεροβάθμιας Ευβοίας 
  
Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Χώρος υλοποίησης:  3ο ∆ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας 
Υπεύθυνος:  Σιέκρη Φρειδερίκη   
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  22210-22943  
Ημέρα: Τετάρτη  
Ώρα: 17:30 – 20:30  
∆ιάρκεια: 27/01/2016 – 24/02/2016  
Αριθμός συμμετεχόντων: 26 άτομα  
 

∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας. 
(β) Στο τέλος του παρόντος προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς όπου θα αναγράφονται ΜΟΝΟ οι ώρες παρακολούθησης με βάση 
το παρουσιολόγιο, καθότι το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
διαφορετικών ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
Ενότητα:   Ο ∆ιευθυντής της σχολικής μονάδας 
Επιμορφωτής:  Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος 
Ημερομηνία: 27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Η εισήγηση για αναφερθεί στους θεματικούς άξονες: διοικητική 

οργάνωση της εκπαίδευσης, λήψη αποφάσεων στο χώρο της 
εκπαίδευσης, ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο, πειθαρχική 
διαδικασία και πειθαρχικά όργανα στο χώρο της εκπαίδευσης, 
σύνταξη και έκδοση δημοσίων εγγράφων. 
   Συγκεκριμένα θα εστιαστεί στην εκμάθηση του τρόπου 
οργάνωσης, τη διοικητική δομή και τις λειτουργίες διοίκησης των 
εκπαιδευτικών μονάδων, στα βήματα λήψης αποφάσεων, στην 
αναγνώριση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών λήψης 
αποφάσεων στη σχολική μονάδα, στο ρόλο και τα χαρακτηριστικά 
του ∆/ντή εκπαιδευτικής μονάδας, στον προσδιορισμό των 
πειθαρχικών παραπτωμάτων, των πειθαρχικών οργάνων και της 
πειθαρχικής διαδικασίας και τέλος στα είδη των δημοσίων 
εγγράφων-σύνταξη-έκδοση, ορθά διοικητικά έγγραφα. 
   Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι εκπαιδευτικοί 
μέσω της  εννοιολογικής χαρτογράφησης της εκπαιδευτικής 
μονάδας να αναγνωρίζουν και μπορούν να οργανώνουν τη 
λειτουργία της διοίκησης, να αναγνωρίζουν τα πειθαρχικά 
παραπτώματα, τα αντίστοιχα όργανα καθώς να διακρίνουν και να 
συντάσσουν σωστά διοικητικά έγγραφα. 
    ¨Όσον αφορά την εισήγηση θα γίνει με ερωτοαπαντήσεις, 
συζήτηση, μελέτες περίπτωσης και ομάδες εργασίας. 

 
 
 
 
 
Ενότητα:   Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων μέσω ΕRASMUS+ . H πορεία από τη 
σύλληψη της ιδέας ενός προγράμματος στη μεταμόρφωση της σχολικής μονάδας. 
 
Επιμορφωτής:  ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 
Ημερομηνία:  03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Θεματικοί άξονες της ενότητας είναι η σύντομη παρουσίαση των 

προγραμμάτων Erasmus+,  οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού 
ενός προγράμματος,  η υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, 
οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας, η προστιθέμενη αξία για τη 
σχολική μονάδα, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την ευρύτερη 
Κοινότητα. 
   Στόχος είναι οι επιμορφούμενοι να κατανοήσουν τα 
προσφερόμενα οφέλη των προγραμμάτων Erasmus+, την 
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προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για τη σχολική 
μονάδα, τις βασικές αρχές και στάδια σχεδιασμού προγραμμάτων, 
τον τρόπο συμπλήρωσης των έντυπων υποβολής πρότασης, τις 
τεχνικές αξιολόγησης  και τα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας. 
   Μετά την  επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να μπορούν 
να διακρίνουν τους άξονες /τις δράσεις των προγραμμάτων 
Erasmus+, να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα 
κινητικότητας Erasmus+, να δύνανται να συντάξουν μία πρόταση 
υλοποίησης προγράμματος, να γνωρίζουν βασικές τεχνικές 
αξιολόγησης του προγράμματος, να γνωρίζουν ζητήματα διαφάνειας 
και λογοδοσίας. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει συζήτηση και πρακτική 
άσκηση. Έχει σχεδιαστεί  να συμπεριληφθούν τεχνικές βιωματικής, 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης και δημιουργία Κοινότητας Πρακτικής 
και Μάθησης Επιμορφούμενων για συνεχή αλληλεπίδραση, 
αλληλοβοήθεια, ανατροφοδότηση και μετά το πέρας της 
επιμόρφωσης. 

 
 
 
 
Ενότητα:   ∆ημιουργία Εκπαιδευτικών σεναρίων για τα Μαθηματικά με χρήση των  ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 
Επιμορφωτής:  Παναγιώτου Ευάγγελος 
Ημερομηνία:  10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι θεματικοί άξονες της συγκεκριμένης ενότητας είναι η έννοια 

και η σημασία του εκπαιδευτικού σεναρίου, η σχεδίαση των 
εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση (α) το ∆ιδακτικό Τρίγωνο: οι ΤΠΕ 
ως γνωστικό εργαλείο – ως εποπτικό μέσο – ως εργαλείο 
επικοινωνίας και συνεργασίας, και (β) την ψυχολογική Θεωρία της 
∆ράσης, οι φάσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού σεναρίου, το φύλλο 
εργασίας ως εργαλείο στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, η 
ανάπτυξη και παρουσίαση σεναρίων από ομάδες επιμορφωμένων, 
αναστοχασμός και συζήτηση. 
   Όσον αφορά τις φάσεις ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σεναρίου 
συγκεκριμένα περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός διδακτικού 
αντικειμένου, η ανίχνευση πρότερων γνώσεων και 
αναπαραστάσεων (Γνωστικά και διδακτικά εμπόδια - Τα λάθη των 
μαθητών – Επιλογή κατάλληλης στρατηγικής ή τεχνικής 
διδασκαλίας), ο καθορισμός στόχων του σεναρίου, η δημιουργία 
διδακτικού υλικού. Η δημιουργία δραστηριοτήτων σεναρίου 
(∆ραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας - 
∆ραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου - 
∆ραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου - 
∆ραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου - 
Μεταγνωστικές δραστηριότητες) και η αξιολόγηση μαθητή και 
σεναρίου.     
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     Στόχος είναι οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν την δομή και την 
οργάνωση του εκπαιδευτικού σεναρίου καθώς και τις μεθόδους 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων για τα Μαθηματικά, να 
γνωρίσουν βασικά στοιχεία σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και οργάνωσης της σχολικής τάξης και της 
διδασκαλίας, που υπαγορεύονται από την παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη μάθηση και 
τη διδασκαλία, να εκτιμούν την καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού και τα ενδεχόμενα μαθησιακά οφέλη, γνωρίζοντας το 
πλαίσιο ένταξής του. 
    Μετά την επιμόρφωση αναμένεται οι επιμορφούμενοι να είναι 
σε θέση να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους με την υποστήριξη των 
ΤΠΕ στη βάση σεναρίων διδασκαλίας, να εκτιμούν ότι ένα σενάριο 
οφείλει να ενσωματώνει ένα σύνολο παραμέτρων που αφορούν 
αφενός το σχεδιασμό του μαθήματος και τις παιδαγωγικές αρχές 
στις οποίες βασίστηκε όσο και στην τεκμηριωμένη περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο πρόκειται να αξιοποιηθούν τα 
χρησιμοποιούμενα υπολογιστικά εργαλεία κατά την εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη. 
  Παρά τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που ανιχνεύει 
κάποιος στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι εκπαιδευτικές 
μέθοδοι που προτείνονται και υποστηρίζονται διεθνώς είναι κυρίως 
εκείνες που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών, τη συνεργασία, 
τη διερευνητική μάθηση, την ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη 
κριτικού στοχασμού. Στα πλαίσια αυτά θα αξιοποιηθεί η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η 
θεωρητική ανάπτυξη του σεναρίου θα γίνεται παράλληλα με την 
δημιουργία ενός δειγματικού σεναρίου για τη διδασκαλία μιας 
ενότητας του ΑΠΣ. 

  
 
 
Ενότητα:   ∆ημιουργία Εκπαιδευτικών σεναρίων για τη Φυσική και τη Χημεία με χρήση 
των  ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Επιμορφωτής:  Μίχας Ιωάννης 
Ημερομηνία: 17/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι κύριοι θεματικοί άξονες της ενότητας αφορούν τη χρήση 

έτοιμων πλατφόρμων στο internet για συγγραφή ψηφιακών 
σεναρίων, τα εργαλεία συγγραφής σεναρίων (authoting tools), τις 
Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές Open Educational Resources OER 
(geogebratube, Inspiring Science Education, golab, Aesop) και 
παραδείγματα που αφορούν (μελέτη ΑΑΤ με τα φεγγάρια του ∆ία, 
αστρονομικές μετρήσεις, ανάλυση του λευκού φωτός, χημική 
Ισορροπία, διαλυτότητα). 
   Στόχος είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι κάποιες 
πλατφόρμες και τις δυνατότητές τους για να γράφουν, να ανεβάζουν 
και να κατεβάζουν ψηφιακά σενάρια, να γνωρίσουν τα 
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πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμίας, να γνωρίσουν τα 
εργαλεία συγγραφής (authoring tools) και τη χρήση τους στη 
δημιουργία ψηφιακών σεναρίων, να γνωρίσουν ένα κόσμο 
επικοινωνίας και ανταλλαγής σεναρίων με άλλους καθηγητές, να 
γνωρίσουν ένα νέο τρόπο παρακολούθησης της προόδου των 
μαθητών ηλεκτρονικά. 
  Αναμένεται μετά το πέρας της επιμόρφωσης οι επιμορφούμενοι 
να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη καθημερινή διδασκαλία τους, να 
γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί παιδαγωγικού υλικού, να ενταχθούν σε μια 
κοινότητα ανταλλαγής παιδαγωγικού υλικού που θα τους δώσει 
πρόσβαση σε μια τεράστια ποσότητα και ποικιλία παιδαγωγικού 
υλικού. 
   Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής συνάντησης θα γίνει 
παρουσίαση των πλατφόρμων, παρουσίαση των εργαλείων 
συγγραφής και πρακτική εξάσκηση - συγγραφή πρωτόλειου 
σεναρίου. 

 

 

 

Ενότητα:  Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη 
κατά γνωστικό αντικείμενο 
Επιμορφωτής: Τσιμπίδου Χρυσάνθη 
Ημερομηνία: 24/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Η παρούσα εισήγηση θα αναφερθεί θεματικούς άξονες όπως: 

θεωρητικό υπόβαθρο: Η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, 
«Ένα σχολείο για όλους»,  Ένταξη και Συνεκπαίδευση μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έννοια και ορισμοί της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας, η 
διαφοροποίηση στην πράξη και διαφοροποίηση και συνδιδασκαλία. 
     Επιδιώκεται οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με το θεωρητικό 
υπόβαθρο, την έννοια και τα είδη της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, να αποδεχθούν τρόπους διδασκαλίας οι οποίοι 
«βελτιώνουν» την παραδοσιακή διδασκαλία και μάθηση, να 
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση, 
να μπορούν να εφαρμόσουν εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης 
της διδασκαλίας. 
   Απόρροια των παραπάνω είναι οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν 
δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους ως 
«βιογραφίες», να αναλύουν το αδιαφοροποίητο αναλυτικό 
πρόγραμμα, ώστε να ιεραρχούν βασικές και προαπαιτούμενες 
γνώσεις, να σχεδιάζουν δραστηριότητες και αξιολόγηση  για μικτές 
ομάδες, να τροποποιούν το περιβάλλον της τάξης, να συνεργάζονται 
με τους γονείς και άλλους εκπαιδευτικούς. 
    Στην εισήγηση θα χρησιμοποιηθούν διαφάνειες, θα γίνει 
συζήτηση, ομάδες εργασίας και πρακτική άσκηση. 

 


