
Τμήμα:  Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας 
  
Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Χώρος υλοποίησης:  4ο ∆ημοτικό Σχολείο Καρπενησίου 
Υπεύθυνος:  Ζάγκας Λευτέρης  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22370-24225  
Ημέρα: Τετάρτη  
Ώρα: 17:30 – 20:30  
∆ιάρκεια: 27/01/2016 – 09/03/2016  
 

∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων & 
∆ημοτικών Σχολείων του Ν. Ευρυτανίας 
(β) Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς που δεν θα υπερβούν το 20% των απουσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
Ενότητα:  Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων μέσω ERASMUS+ 
 
Επιμορφωτής:  Τσιαμτσιούρη Μαρία 
 
Ημερομηνία:   27/01/2016 
 
Περιεχόμενο ενότητας:       Θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής 

της αίτησης για προγράμματα των Βασικών ∆ράσεων 1 και 2 (ΚΑ1- 
ΚΑ2) για τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Επίσης θα 
παρουσιαστεί ο τρόπος εγγραφής του σχολείου στην πύλη 
συμμετεχόντων και ο τρόπος εύρεσης συνεργατών μέσω της πύλης 
School Education Gateway. Αναφορά θα γίνει και στα προγράμματα 
eTwinning.    
   Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν πριν την υποβολή της αίτησης για ένα πρόγραμμα 
Erasmus+ και η παρουσίαση του οδηγού για τη συμπλήρωσή της. 
    Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης 
ενότητας αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να έχουν εξοικειωθεί με τη 
διαδικασία εγγραφής των σχολικών μονάδων τους στην πύλη 
συμμετεχόντων και να γνωρίζουν το περιεχόμενο του οδηγού για τη 
συμπλήρωση της αίτησης. Επίσης να μπορούν να  αναζητήσουν 
συνεργάτες και να ενημερωθούν για ήδη εγκεκριμένα προγράμματα 
των δράσεων ΚΑ1 και ΚΑ2. 
   Η διδασκαλία της ενότητας θα γίνει με τη χρήση παρουσίασης 
PowerPoint και με την διανομή σχετικού υλικού (αρχεία, 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις κα). Επίσης θα υπάρχει και χρόνος για την 
διατύπωση αποριών απο τους επιμορφούμενους. 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  ∆εξιότητες επικοινωνίας  / ∆ιαχείριση συγκρούσεων 
Επιμορφωτής:  ∆ημητρίου Λουκάς 
Ημερομηνία:  03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Στην παρούσα θεματική ενότητα θα αποσαφινιστεί η έννοια των 

συγκρούσεων αλλά και οι κατηγορίες και συνέπειες συγκρούσεων, 
η πολυπλοκότητα της διαχείρισης των συγκρούσεων, οι αιτίες 
συγκρούσεων εντός της σχολικής μονάδας, οι τεχνικές διαχείρισης 
συγκρούσεων και οι τρόποι πρόληψης συγκρούσεων εντός της 
σχολικής μονάδας.  
    Σκοπός της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να αναγνωρίζουν 
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τους τύπους και να εντοπίζουν τα αίτια της σύγκρουσης, να 
εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων και 
να συγκρίνουν μοντέλα διοίκησης. 
     Έτσι οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να προβλέπουν και 
να αμβλύνουν πιθανές αιτίες σύγκρουσης, να κατέχουν τις τεχνικές 
και να εφαρμόζουν το δημοκρατικό μοντέλο διαχείρισης και 
επίλυσης συγκρούσεων. 
   Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί 
καταιγισμός ιδεών, εννοιολογικός χάρτης, μελέτη περίπτωσης, 
παιγνίδι ρόλων, συζήτηση αλλά και εργασία σε ομάδες. 

 
 
 
 
Ενότητα:  Ο ∆ιευθυντής της σχολικής μονάδας 
Επιμορφωτής:  Τσαπρούνης  Αθανάσιος 
Ημερομηνία:  10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Η συγκεκριμένη εισήγηση θα γίνει σε δύο κεντρικούς άξονες: 

ηγεσία και ∆ιεύθυνση Σχολείων και η αποτελεσματικότητα στα 
σχολεία. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα θα αναφερθούν ζητήματα 
σχετικά με τη θεωρία των προσωπικών χαρακτηριστικών τουStogdill 
(Trait Theory), το περιστασιακό ή περιπτωσιακό μοντέλο τουFiedler 
(Fiedler’s Condingency Model of Leadership),τη συναλλακτική 
(Burns) και μετασχηματική ηγεσία (Bass) (Transactional and 
Transformational Leadership) και τον αποτελεσματικό ηγέτη – 
διευθυντή σχολείου. Στον άξονα που αφορά την αποτελεσματικότητα 
στα σχολεία θα γίνει αναφορά σους παράγοντες 
αποτελεσματικότητας και συγκεκριμένα στην εκπαιδευτική ηγεσία, 
στις υψηλές προσδοκίες – συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, στην 
έμφαση στη διδασκαλία, στο σχολικό κλίμα, στη μέτρηση και 
αξιολόγηση της επίδοσης, στη συνεργασία και την ενεργό 
συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου και 
στην παροχή χωριστού προϋπολογισμού στο κάθε σχολείο. 
    Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής είναι η συμβολή στην 
προετοιμασία διοικητικών στελεχών που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο 
στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και τα οποία μπορούν να 
δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά από υπεύθυνες διοικητικές 
θέσεις του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και η προαγωγή της 
επιστήμης της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας στον 
επιστημονικό κλάδο της Εκπαιδευτικής ∆ιοίκησης.   
    Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας αναμένεται 
οι επιμορφούμενοι να διακρίνουν και να ορίζουν τις θεωρίες 
άσκησης διοίκησης καθώς και τους παράγοντες που συντελούν στη 
σχολική αποτελεσματικότητα, να εφαρμόζουν όποιο μοντέλο 
διοίκησης θεωρούν αποτελεσματικό χρησιμοποιώντας αντίστοιχα 
τους παράγοντες  αποτελεσματικότητας, να προτιμούν το 
αντίστοιχο μοντέλο διοίκησης, υιοθετώντας τους κατάλληλους, κάθε 
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φορά,  παράγοντες αποτελεσματικότητας. 
     Η διδασκαλία της ενότητας θα γίνει με εισήγηση με τη χρήση 
λογισμικού παρουσίασης, ερωτήσεις – απαντήσεις και μελέτες 
περίπτωσης. 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Ένταξη και συνεκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
Επιμορφωτής:  Μάντζαρη Ελένη 
Ημερομηνία: 17/02/2016 
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. 
     Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στο 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. 
    Κατά τη διάρκεια παρουσίασης της θεματικής ενότητας θα 
χρησιμοποιηθεί εισήγηση και παρουσίαση μέσω power point αλλά 
και συζήτηση-ανατροφοδότηση. 
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Ενότητα:  Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με τους μαθητές 
Επιμορφωτής:  Παρούτσας ∆ιονύσιος 
Ημερομηνία:  24/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Η παρουσίαση της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας θα 

κινηθεί γύρω από τους δύο κεντρικούς άξονες που αφορούν την 
αξιολόγηση στην εκπαίδευση και το φάκελο εργασιών μαθητή. Όσον 
αφορά το πρώτο μέρος θα γίνει αναφορά στην έννοια και σκοπό της 
αξιολόγησης, την αναγκαιότητα της αξιολόγησης του μαθητή, τις 
αδυναμίες της αξιολόγησης στο σχολείο, την αυθεντική αξιολόγηση, 
το θεωρητικό υπόβαθρο, την αντιμετώπιση των αδυναμιών της 
παραδοσιακής αξιολόγησης και την αξία της αυθεντικής 
αξιολόγησης. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει αναφορά σε θέματα 
σχετικά με το τι είναι ο φάκελος εργασιών μαθητή, ποιοι είναι οι 
τύποι φακέλου εργασιών μαθητή, το περιεχόμενο ενός φακέλου 
εργασιών μαθητή, τον καθορισμό του στόχου και του περιεχομένου 
του, την αξιολόγηση του φακέλου εργασιών, την αναγκαιότητα 
χρήσης, τα πλεονεκτήματα των φακέλων εργασιών μαθητή ως 
μεθόδου αξιολόγησης και τα προβλήματα και μειονεκτήματα.   
     Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι ο εντοπισμός 
προβλημάτων υφιστάμενης αξιολογικής διαδικασίας, η ενημέρωση 
περί αυθεντικής αξιολόγησης, η διαπίστωση στάσεων απέναντι στην 
αυθεντική αξιολόγηση και η ενημέρωση περί της χρήσης του 
Φακέλου Εργασιών (Μαθητικό Πορτφόλιο). 
     Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης οι εκπαιδευόμενοι 
αναμένεται να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα αρνητικά 
αποτελέσματα της παραδοσιακής αξιολόγησης, να εντοπίζουν 
μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούν ήδη, να 
μεταβάλλουν τη διδασκαλία τους εφαρμόζοντας περισσότερους 
τρόπους αυθεντικής αξιολόγησης και να είναι σε θέση να ξεκινήσουν 
την εφαρμογή του μαθητικού πορτφόλιο. 
    Η παρουσίαση της ενότητας θα γίνει με μετωπική διδασκαλία 
και χρήση οπτικοακουστικών μέσων αλλά και με βιωματικό 
εργαστήρι για την διαπίστωση των προτερημάτων της αυθεντικής 
αξιολόγησης. 
 

 
 
 
 
 
Ενότητα:  Ανατέλλουσα εφηβεία: Προοπτικές 
Επιμορφωτής:   Αντωνάτου Μαρία 
Ημερομηνία:  02/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Η παραπάνω θεματική ενότητα θα διαπραγματευτεί θέματα 

σχετικά με τις θεωρίες για την εφηβεία, μύθοι και στερεοτυπικές 
αντιλήψεις, τι αλλάζει κατά τη διάρκεια της εφηβείας, το ζήτημα της 
ταυτότητας, ο έφηβος, η οικογένεια, η ομάδα των συνομηλίκων. 
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     Απόρροια των παραπάνω είναι να γίνουν γνωστές οι αλλαγές 
που επισυμβαίνουν σταδιακά και προσδιορίζουν την εφηβεία, όπως 
και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα αλλά και να εξοικειωθούν οι 
εκπαιδευτικοί με το θέμα, αφού οι ειδικοί συμφωνούν πως τα παιδιά 
πρέπει να ενημερώνονται πριν την ηλικία των 11. 
    Με την ολοκλήρωση της εισήγησης οι εκπαιδευτικοί θα έχουν 
ενημερωθεί σφαιρικά σχετικά με το θέμα και θα έχουν εξοικειωθεί 
με ζητήματα που φαίνεται πως επηρεάζουν και απασχολούν τους 
μαθητές, ώστε να τα διαχειρίζονται έχοντας εμπιστοσύνη στις 
ενέργειές τους. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει συζήτηση/διάλογος, 
μελέτη περίπτωσης, εργασία σε ομάδες αλλά και χρήση ΤΠΕ. 

 
 
 
 
Ενότητα:  ∆ιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές: αποσαφηνίσεις και πρακτικές εφαρμογές στην 
τυπική σχολική τάξη 
Επιμορφωτής:  Παπαδόπουλος Νικόλαος 
Ημερομηνία:  09/03/2016  
Περιεχόμενο ενότητας:    Στη συγκεκριμένη ενότητα «∆ιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές» 

θα γίνει αναφορά σε ζητήματα ορισμού των διάχυτων αναπτυξιακών 
διαταραχών, διαγνωστικά συστήματα, θέματα διάγνωσης, έγκαιρη 
διάγνωση, διαγνωστικά εργαλεία, θεραπευτική – εκπαιδευτική 
αντιμετώπιση, ειδικές θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 
    Επίσης θα αποσαφηνιστούν ζητήματα διάγνωσης και 
ταξινόμησης και να προταθούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που θα 
επιλέγονται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες του παιδιού και τις 
δυνατότητες του εκπαιδευτή.   
     Έτσι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις 
διαγνωστικές κατηγορίες των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών 
κα να επιλέγουν την κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση. 
    Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της συγκεκριμένης θεματικής θα 
χρησιμοποιηθεί η εισήγηση αλλά και βιωματικές τεχνικές (εργασία 
σε ομάδες, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης). 

 


