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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Ενότητα:  ∆ημιουργία «Τεχνολογικά εμπλουτισμένου Μαθησιακού περιβάλλοντος» με 
ανασχεδιασμό/επανοργάνωση της τάξης μου 
 
Επιμορφωτής: Αράπογλου Αριστείδης 
Ημερομηνία: 27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι κυριότεροι θεματικοί άξονες της παρούσας ενότητας είναι τα 

μαθησιακά αντικείμενα - αποθετήρια μαθησιακών πόρων, οι 
διδακτικές προσεγγίσεις και ο εμπλουτισμός της διδακτικής πράξης 
με ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους, οι πλατφόρμες σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης, η υπηρεσία n-τάξη του Πανελλήνιου 
σχολικού δικτύου, η δημιουργία μιας ιστοεξερεύνησης και η 
ενορχήστρωση με εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη τάξη καθώς 
και οι πτυχές  εκπαιδευτικών σεναρίων για την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη. 
   Στόχος είναι η αναζήτηση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων από 
εθνικά αποθετήρια και η αξιοποίηση τους στη διδακτική πράξη, ο 
σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων και η ενορχήστρωση της 
διδακτικής πράξης με αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών πόρων και 
η χρήση διαδικτυακών πλατφορμών διαχείρισης εκπαιδευτικού 
περιεχομένου. 
    Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι 
εκπαιδευτικοί αναμένεται να μπορούν να αναζητούν ψηφιακούς 
μαθησιακούς πόρους από εθνικά αποθετήρια, να εμπλουτίζουν τη 
διδακτική-μαθησιακή πράξη με Τ.Π.Ε και μαθησιακούς πόρους, να 
λαμβάνουν  υπόψη τους βασικές πτυχές σχεδιασμού ενός 
μαθήματος  εμπλουτισμένου με Τ.Π.Ε, να χρησιμοποιούν 
πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης και εκπαιδευτικού περιεχομένου 
(e-τάξη, ιστοεξερευνήσεις). 
   Η διδασκαλία θα διεξαχθεί με σύντομη εισήγηση, επίδειξη, 
καταιγισμό ιδεών, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και 
εργαστηριακές ασκήσεις.   
 

 
 
 
 

Ενότητα:  Σχεδίαση- υλοποίηση ενός προγράμματος  ανάπτυξης κοινωνικών και ατομικών 
δεξιοτήτων "Βήματα για τη Ζωή" 
 
Επιμορφωτής:   Μπαλάση ∆έσποινα 
Ημερομηνία:  03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Θεματικοί άξονες της ενότητας είναι η συναισθηματική υγεία- 

αυτοεκτίμηση, η σημασία της απόκτησης δεξιοτήτων ζωής, το 
πρόγραμμα "Βήματα για τη Ζωή", ο σκοπός – η ταυτότητα – η 
αποτελεσματικότητα, η σχεδίαση προγράμματος-ενότητες, η 
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μέθοδος και η αξιολόγηση. 
   Σκοπός είναι οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για τα 
εκπαιδευτικά οφέλη που προσφέρει η υλοποίηση στην τάξη του 
προγράμματος ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
"Βήματα για τη Ζωή", να γίνουν ικανοί να προγραμματίσουν και να 
υλοποιήσουν το πρόγραμμα (το οποίο αναπτύσσεται σε ένα 
ολόκληρο διδακτικό έτος), να εφαρμόσουν διδακτικές προσεγγίσεις 
του Νέου Σχολείου και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα από την 
υλοποίηση του προγράμματος. 
    Μετά την επιμόρφωση αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να μπορούν 
να αναλάβουν την εκπόνηση  στην τάξη τους του προγράμματος 
"Βήματα για τη Ζωή". 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα εφαρμοστούν τεχνικές 
χωρισμού σε ομάδες και παιχνίδι ρόλων σε ομάδες καθώς επίσης 
ανοικτές ερωτήσεις. 
 

 
 
 

Ενότητα:  Τρόπος εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη 
 
Επιμορφωτής: Αντωνάτου Μαρία 
Ημερομηνία: 10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι κυριότεροι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι οι στάσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, η 
ανάπτυξη της πρότασης για αποτελεσματική εφαρμογή της στην 
τάξη, η περιγραφή διδακτικών παρεμβάσεων, που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε σχολικές τάξεις, το εργαστήρι με τους 
εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση πρότασης / καταγραφή 
παρατηρήσεων και προτάσεων. 
    Οι κυριότεροι στόχοι είναι να διευρυνθεί η αντίληψη σχετικά με 
το τι σημαίνει "διαφοροποιημένη διδασκαλία", να προταθούν 
πρακτικές λύσεις στο πρόβλημα της εφαρμογής της στη σχολική 
τάξη, να πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτικούς σύντομη άσκηση, να 
διατυπωθούν κρίσεις και προτάσεις. 
     Αναμένεται μετά την επιμόρφωση να αποκτήσουν οι 
εκπαιδευτικοί εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, όταν καλούνται να 
πειραματισθούν με το νέο και να τεθεί σε διαπραγμάτευση μια 
εφαρμόσιμη λύση για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, η οποία λαμβάνει υπόψη και σέβεται, εκτός από τον 
μαθητή, και τον εκπαιδευτικό. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει διάλεξη αλλά και 
συζήτηση, χρήση ΤΠΕ και ομάδες εργασίας. 
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Ενότητα:  Οικογένεια και σχολείο: διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο 
 
Επιμορφωτής:   Θεοδωρίδου Μαρία 
Ημερομηνία:   17/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι: oρισμός - 

συχνότητα – αιτιολογία, ψυχολογικά / κοινωνικά χαρακτηριστικά, 
μελέτη περιπτώσεων μαθητών με προβληματική συμπεριφορά στο 
σχολείο, ανάπτυξη στρατηγικών παρεμβάσεων για την 
αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, ο ρόλος 
της οικογένειας, ο ρόλος του σχολείου και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού. 
     Οι κυριότεροι στόχοι της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι 
εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε θέση να διακρίνουν την 
προβληματική συμπεριφορά μαθητών στο σχολείο, να 
αναπτύσσουν στρατηγικές παρέμβασης, να αναπτύσσουν σχέσεις 
συνεργασίας με την οικογένεια, τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς της μονάδας τους αλλά και να ανταλλάσσουν 
εμπειρίες και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση φαινομένων 
συγκρούσεων στο σχολείο. 
    Μετά την εισήγηση αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν 
τη σημασία της έγκυρης παρέμβασης σε περιπτώσεις συγκρούσεων 
στο σχολείο, να εμπλουτίσουν τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων, να αναζητήσουν καλές πρακτικές, να 
μεταδώσουν στους εκπαιδευτικούς της μονάδας που υπηρετούν τις 
στρατηγικές  και να αποκτήσουν θετικό πρόσημο για επιμορφώσεις 
τέτοιου τύπου ώστε να ανατροφοδοτούν τις γνώσεις τους σε 
παιδαγωγικά θέματα. 
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα πραγματοποιηθεί 
διάλεξη, συζήτηση, δημιουργία Ομάδων (ανάλογα με τον αριθμό 
των συμμετεχόντων), μελέτη περίπτωσης, προσομοίωση, 
παρουσίαση αποτελεσμάτων και τελική συζήτηση. 
 

 
 
 
 

Ενότητα:  Η μέθοδος των σχεδίων εργασίας 
Επιμορφωτής:  Κεχρή Ζαχαρούλα 
Ημερομηνία:  24/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Θεματικοί άξονες της ενότητας είναι οι μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
αποτελεσματική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διεργασία, 
η ομαδική διδασκαλία ως πρώτο βήμα για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των σχεδίων εργασίας και τα σχέδια εργασίας και η 
συμβολή τους στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης. 
    Στόχος η εμβάθυνση και διεύρυνση των υπαρχόντων γνώσεων, 
η ενθάρρυνση για μελλοντική εφαρμογή σχεδίων εργασίαςμ η 
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εξοικείωση των επιμορφουμένων με την πρακτική εφαρμογή των 
σχεδίων εργασίας, ο αναστοχασμός και έκφραση των 
προβληματισμών τους, η ευρύτερη εφαρμογή εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργασία 
και την αυτενέργεια των μαθητών. 
   Αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη επικοινωνιακών & κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, 
να χρησιμοποιούν την ενεργή/ανακαλυπτική μάθηση & 
κονστρουκτιβισμό, να εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
και να  εντάσσουν τα σχεδίων εργασίας στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα: από τη θεωρία στην πράξη. 
    Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα γίνει σύντομη εισήγηση 
(με χρήση οπτικο-ακουτικών εποπτικών μέσων) στη βάση της 
σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με τη σχολική πράξη και τις 
καθημερινές διδακτικές πρακτικές, εργαστήριο (ένα παράδειγμα 
εφαρμογής της μεθόδου των Σχεδίων Εργασίας, εφαρμόζοντας την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο στους επιμορφούμενους)  και συζήτηση 
με σκοπό την επικέντρωση σε πραγματικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι επιμορφούμενοι σε σχέση με τη χρήση & 
εφαρμογή των Σχεδίων Εργασίας & για αναστοχασμό. 
   

 
 
 
 
Ενότητα:  Ο ∆ιευθυντής της σχολικής μονάδας 
 
Επιμορφωτής:   Σούλτος Λεωνίδας 
Ημερομηνία:   02/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η σπουδαιότητα του 

θεσμού της Σχολικής ∆ιεύθυνσης, ο ρόλος του ∆/ντη της Σχολικής 
Μονάδας, ο ∆ντης ως οργανωτής,επόπτης, εκπαιδευτής, 
συντονιστής, οι δεξιότητες του ∆/ντη Σχολικής Μονάδας, οι τρόποι 
και τύποι σχολικής ηγεσίας βασιζόμενοι στη χρήση εξουσίας, η 
συμβολή του ∆/ντη στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος, ο
∆/ντης μέσα από την εφαρμογή των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής 
Ποιότητας.   
    Στόχος της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να έρθουν σε 
επαφή με το θεσμό της Σχολικής ∆ιεύθυνσης, να κατανοήσουν το 
ρόλο του ∆/ντη και να γνωρίσουν τον πολυδιάστατο ρόλο του, είναι 
σε θέση να αναφέρουν τους βασικούς τύπους σχολικής ηγεσίας, να 
αναγνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες του ∆/ντη και να έρθουν σε 
επαφή με τις βασικές αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. 
     Αναμένεται μετά την επιμόρφωση οι επιμορφούμενοι να 
κατανοούν και να εξηγούν την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της 
σχολικής διεύθυνσης, να αναγνωρίζουν το ρόλο του ∆/ντη της 
σχολικής μονάδας, να αναγνωρίζουν τις βασικές διαστάσεις και 



 6

δεξιότητες του ∆/ντη, να αναφέρουν τους βασικούς τύπους και 
τρόπους ηγεσίας, να κατανοούν το πως ο ∆/ντης συμβάλει στη 
διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και να αναγνωρίζουν το 
στρατηγικό ρόλο του ∆/ντη στην εφαρμογή της ∆ιοίκησης Ολικής 
Ποιότητας. 
    Θα χρησιμοποιηθεί η εκπαιδευτική τεχνική της Εισήγησης 
εμπλουτισμένη με τεχνικές διδασκαλίας όπως 
ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, καταιγισμός ιδεών και μελέτη 
περίπτωσης. 
 

 
 
 
 
 
Ενότητα:  Αρχές διοίκησης – Οργάνωση Εκπαίδευσης – Θέματα Νομοθεσίας 
 
Επιμορφωτής:  Γκάρτζιος Γεώργιος 
Ημερομηνία:   09/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Οι άξονες περιεχομένου της παρούσας ενότητας είναι η 

εισαγωγή στην επιστήμη της διοίκησης, η εξέλιξη της διοικητικής 
θεωρίας, η λήψη αποφάσεων-ηγεσία, οι 
συγκρούσεις-παρώθηση-κίνητρα, το σχολείο ως κοινωνικό 
σύστημα, η δομή στα σχολεία (Weber, Mintzberg), το Ανθρώπινο 
∆υναμικό στα σχολεία (Information processing, Maslow, McClelland, 
Expectancy theory), η κουλτούρα και το κλίμα  του σχολείου, η 
δύναμη και πολιτική στα σχολεία, η αλλαγή στα σχολεία και η 
επικοινωνία στα σχολεία. 
    Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται σήμερα περισσότερο 
πολύπλοκος από ποτέ άλλοτε. Η αποτελεσματική άσκηση αυτού του 
ρόλου έχει να κάνει και με τη γνώση του περιεχομένου της 
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης. Ο τρόπος διαχείρισης 
των λειτουργιών και κυρίως της εξουσίας στους σχολικούς 
οργανισμούς διαφέρει από εποχή σε εποχή σύμφωνα με τις 
ιστορικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνιστώσες. θα 
πραγματευτούμε αρκετές εκφάνσεις της θεωρητικής και πρακτικής 
όψης της διοίκησης των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, θα 
διερευνήσουμε τις βασικές αρχές και θεωρίες διοίκησης. Θα 
ασχοληθούμε αρχικά με την εξέλιξη της διοικητικής σκέψης και θα 
αναφερθούμε σε βασικές έννοιες και θεωρίες που επηρέασαν τη 
∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης, όπως, γραφειοκρατία, θεωρία της 
διοίκησης μέσω στόχων, Συστημική προσέγγιση, θεωρία του 
Mintzberg, θεωρία των Hersey και Blanchard, Αρχές ∆ιεύθυνσης 
Ολικής Ποιότητας κ.τ.λ. Στο δεύτερο μέρος θα επικεντρωθούμε σε 
δύο βασικές διοικητικές διαδικασίες και στην εφαρμογή τους στον 
εκπαιδευτικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε το ρόλο της 
ηγεσίας και διεύθυνσης στο σχολείο, όπου θα αναφερθούμε σε 
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θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας και στον αποτελεσματικό ηγέτη, καθώς 
και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θεωρίες επικοινωνίας, 
παρώθησης και κινήτρων, συγκρούσεων και στη διαδικασία της 
αλλαγής σε έναν οργανισμό. 
    Στόχο αποτελεί η κατανόηση των βασικών αρχών  και οι 
θεωρίες διοίκησης, η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης και η αναφορά 
σε βασικές έννοιες και θεωρίες που επηρέασαν τη ∆ιοίκηση της 
Εκπαίδευσης, όπως, γραφειοκρατία, θεωρία της διοίκησης μέσω 
στόχων, Συστημική προσέγγιση, θεωρία του Mintzberg, θεωρία των 
Hersey και Blanchard, Αρχές ∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας κ.τ.λ. 
αλλά και οι  βασικές διοικητικές διαδικασίες και στην εφαρμογή τους 
στον εκπαιδευτικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος της ηγεσίας και 
διεύθυνσης στο σχολείο, θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας ο 
αποτελεσματικός ηγέτης, καθώς και η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, θεωρίες επικοινωνίας, παρώθησης και κινήτρων, 
συγκρούσεων και στη διαδικασία της αλλαγής σε έναν οργανισμό. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης οι  έννοιες  θα αναλυθούν και 
θα επεξεργαστούν με case studies, (μελέτες περίπτωσης). 
 

 
 
 
 
Ενότητα:  Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με τους μαθητές 
 
Επιμορφωτής:   Σιέκρη Φρειδερίκη 
Ημερομηνία:   16/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η αξιολόγηση στην 

εκπαίδευση, μορφές – τεχνικές της αξιολόγησης και σύγχρονες 
μέθοδοι αξιολόγησης. Όσον αφορά την αξιολόγηση στην εκπαίδευση 
θα γίνει αναφορά στο ρόλο της αξιολόγησης στην μαθησιακή και 
διδακτική διαδικασία. Στην υποενότητα μορφές – τεχνικές 
αξιολόγησης θα αναφερθούν τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή, 
αξιολογικές κρίσεις με μελέτες περίπτωσης σε ομάδες εργασίας, 
υιοθέτηση αξιολογικών τεχνικών ενσωματωμένων στην διδακτική και 
μαθησιακή διαδικασία. Τέλος όσον αφορά τις σύγχρονες μεθόδους 
αξιολόγησης θα αναφερθούν η αξιολόγηση του μαθητή συστατικό 
στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας, η ανάπτυξη καινοτόμων 
αξιολογικών τεχνικών σε ομάδες εργασίας, η υποστήριξη των νέων 
αξιολογικών τεχνικών και ένταξή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. 
    Οι κύριοι στόχοι της επιμόρφωσης  είναι οι επιμορφούμενοι να 
κατανοήσουν  ότι η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο της 
διδακτικής πράξης και κύριο μέσο συνεχούς ανατροφοδότησής της 
με στόχο την ποιοτική της βελτίωση, η αξιολόγηση επιτελεί 
σημαντική παιδαγωγική λειτουργία, αφού παρέχει πληροφορίες, 
τόσο στον εκπαιδευτικό σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των 
υιοθετούμενων στρατηγικών μάθησης όσο και στον μαθητή, τον 
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οποίο ενημερώνει για την πρόοδό του, του δημιουργεί κίνητρα για 
μάθηση και αναπτύσσει την αυτογνωσία του, Καθορίζει τους δείκτες 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου το οποίο αναφέρεται κυρίως στη 
σχολική μονάδα και τους συντελεστές της εκπαίδευσης, η 
αξιολόγηση είναι μία συστηματική ερευνητική διαδικασία, καθώς 
αποτελεί έναν διαρκή αναστοχασμό στις μεθόδους, τις πρακτικές και 
τις τεχνικές με τις οποίες προσεγγίζεται και μεταδίδεται το διδακτικό 
αγαθό και ευοδώνονται οι διδακτικοί στόχοι, η αξιολόγηση  δεν 
ταυτίζεται  και δεν περιορίζεται στη βαθμολόγηση του μαθητή (η 
οποία δεν υφίσταται καν  στο νηπιαγωγείο και στις δύο από τις έξι 
τάξεις του ∆ημοτικού), η επιμορφωτική συνάντηση έχει στόχο να 
καλλιεργήσει στους επιμορφούμενος την επιθυμία και το ενδιαφέρον 
να καταγράφουν  την πρόοδο των μαθητών τους  μέσα από τις 
ποικίλες μορφές αξιολόγησης (διαγνωστική, διαμορφωτική, 
τελική/προφορική, γραπτή, portfolio, αυτοαξιολόγηση κ.λπ.) και να 
την μελετούν  συγκριτικά, κάθετα (σε σχέση με την τάξη) και 
οριζόντια (σε σχέση με την πρόοδο του μαθητή). 
    Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι 
επιμορφούμενοι να κατανοήσουν  ότι η αξιολόγηση αποτελεί 
βασικό στοιχείο της διδακτικής πράξης και κύριο μέσο συνεχούς 
ανατροφοδότησής της με στόχο την ποιοτική της βελτίωση, η 
αξιολόγηση επιτελεί σημαντική παιδαγωγική λειτουργία, αφού 
παρέχει πληροφορίες, τόσο στον εκπαιδευτικό σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα των υιοθετούμενων στρατηγικών μάθησης όσο 
και στον μαθητή, τον οποίο ενημερώνει για την πρόοδό του, του 
δημιουργεί κίνητρα για μάθηση και αναπτύσσει την αυτογνωσία του, 
καθορίζει τους δείκτες  ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου το οποίο 
αναφέρεται κυρίως στη σχολική μονάδα και τους συντελεστές της 
εκπαίδευσης, η αξιολόγηση είναι μία συστηματική ερευνητική 
διαδικασία, καθώς αποτελεί έναν διαρκή αναστοχασμό στις 
μεθόδους, τις πρακτικές και τις τεχνικές με τις οποίες προσεγγίζεται 
και μεταδίδεται το διδακτικό αγαθό και ευοδώνονται οι διδακτικοί 
στόχοι, η αξιολόγηση  δεν ταυτίζεται  και δεν περιορίζεται στη 
βαθμολόγηση του μαθητή (η οποία δεν υφίσταται καν  στο 
νηπιαγωγείο και στις δύο από τις έξι τάξεις του ∆ημοτικού), η 
επιμορφωτική συνάντηση προσδικά να καλλιεργήσει στους 
επιμορφούμενος την επιθυμία και το ενδιαφέρον να καταγράφουν 
την πρόοδο των μαθητών τους  μέσα από τις ποικίλες μορφές 
αξιολόγησης (διαγνωστική, διαμορφωτική, τελική/προφορική, 
γραπτή, portfolio, αυτοαξιολόγηση κ.λπ.) και να την μελετούν 
συγκριτικά, κάθετα (σε σχέση με την τάξη) και οριζόντια (σε σχέση 
με την πρόοδο του μαθητή). 
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει ανάπτυξη θεωρητικού 
πλαισίου και βιωματική διαδικασία (σε εικονική τάξη)  σε 
εργαστήρια εργασίας (ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
μαθητών)   ώστε  να κατανοηθούν από τους επιμορφούμενους 
όλες οι φάσεις που απαιτούνται κατά την αξιολόγηση, όπως ο 
τρόπος διαμόρφωσης των κριτηρίων αξιολόγησης (με βάση τους 
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διατυπωμένους στόχους της ενότητας/κεφαλαίου, το αρχικό επίπεδο 
γνώσεων των μαθητών, την ανομοιογένεια του τμήματος και το 
γνωστικό αντικείμενο), η σημασία της τεχνικής, της διάρθρωσης και 
του είδους των ερωτήσεων για την αξιολόγηση συγκεκριμένων 
στόχων και την αποτίμηση της διδασκαλίας, το είδος των 
δραστηριοτήτων που επιλέγει ο εκπαιδευτικός για να αξιολογήσει 
ποικίλες δεξιότητες των μαθητών και να αποφύγει μηχανιστικές 
απαντήσεις, τη διαφορά μεταξύ βαθμολόγησης και αξιολόγησης τον 
ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης και τη σαφήνεια 
διατύπωσης των ερωτήσεων/δραστηριοτήτων. 
 

 


