
Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας 
  
Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Χώρος υλοποίησης:  ΕΚΦΕ Φωκίδας  
Υπεύθυνος:  Μπεμπή Ευαγγελία   
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22650-72264  
Ημέρα: Τετάρτη  
Ώρα: 17:30 – 20:30  
∆ιάρκεια: 27/01/2016 – 09/03/2016  
Αριθμός συμμετεχόντων: 09 άτομα  
 

∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων & 
∆ημοτικών Σχολείων του Ν. Φωκίδας 
(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:  Ο ρόλος του νηπιαγωγείου στη γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 
των νηπίων: Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 
Επιμορφωτής:  ∆ασκαλάκη Αργυρώ 
Ημερομηνία: 27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:       Οι κυριότεροι θεματικοί άξονες της ενότητας είναι τα στάδια 

γνωστικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης κατά την 
νηπιακή ηλικία, η αναφορά στις σύγχρονες γνωστικές 
θεωρίες-Θεωρία του Νού, η εισαγωγή στην ∆ιαπολιτισμική 
Εκπαίδευση, οι διδακτικές προσεγγίσεις στο Νηπιαγωγείο. 
    Επιδιώκεται οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν τον σημαντικό 
ρόλο της Προσχολικής Αγωγής στην ανάπτυξη των παιδιών, να είναι 
ικανοί να συνδυάζουν την θεωρία με την πράξη και την σχολική 
καθημερινότητα, να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του παιδαγωγού, 
του παιδαγωγικού κλίματος και της επικοινωνίας στο Νηπιαγωγείο 
και να μάθουν να δημιουργούν συνθήκες ενδυνάμωσης των 
μαθητών τους. 
    Αναμένεται οι εκπαιδευτικοί μετά την επιμόρφωση να είναι σε 
θέση να προσλάβουν τα ερεθίσματα εκείνα έτσι ώστε να 
ευαισθητοποιηθούν για το ρόλο τους ως δάσκαλοι Προσχολικής 
Αγωγής στο σύγχρονο σχολείο, να εντοπίσουν τις βασικές 
παραμέτρους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του καθημερινού 
προγράμματος στο νηπιαγωγείο και να έρθουν σε επαφή με 
προγράμματα ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης των 
νηπίων. 
   Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα πραγματοποιηθεί 
διάλεξη-παρουσίαση, διάλογος-συζήτηση και βιωματικό εργαστήρι. 

 
 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου με χρήση ΤΠΕ 
Επιμορφωτής: Παπαντώνη Ηλιάνα 
Ημερομηνία: 03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά στο Περιβάλλον 

∆ιδασκαλίας και την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, στην Έννοια του ∆ιδακτικού Σεναρίου, στις φάσεις 
ανάπτυξης ∆ιδακτικού σεναρίου, θα αναφερθεί ένα παράδειγμα 
Σχεδιασμού ∆ιδακτικού Σεναρίου με χρήση ΤΠΕ και θα γίνει 
∆ημιουργία ∆ιδακτικού Σεναρίου σε ομάδες  – παρουσίαση στην 
ομάδα. 
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   Απώτερος στόχος των παραπάνω είναι οι επιμορφούμενοι 
εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν το Εννοιολογικό Πλαίσιο των 
∆ιδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν 
ένα ∆ιδακτικό Σενάριο με χρήση ΤΠΕ διακρίνοντας τις διαφορές των 
∆ιδακτικών Σεναρίων από τα Σχέδια Μαθήματος με ταυτόχρονη 
εμπέδωση των φάσεων ανάπτυξης ενός ∆ιδακτικού Σεναρίου με 
χρήση ΤΠΕ και ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. 
   Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα παρουσιαστεί η απαραίτητη 
θεωρία για το Σχεδιασμό ∆ιδακτικού Σεναρίου με χρήση ΤΠΕ και θα 
γίνει Συζήτηση – ∆ιάλογος με τους επιμορφούμενους καθώς επίσης 
και πρακτική άσκηση σε ομάδες εργασίας. 

 
 
 
 
Ενότητα:  Βιωματικό σεμινάριο για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στους μαθητές 
Επιμορφωτής: Μπεμπή Ευαγγελία 
Ημερομηνία: 10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:   Στην εισήγηση αυτή θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 

ερωτήματα όπως: πώς μπορούμε να εισάγουμε τους μικρούς 
μαθητές στη μελέτη του θαυμαστού κόσμου της φύσης 
αξιοποιώντας τη περιέργεια τους; πώς μπορούμε να εισάγουμε τους 
μαθητές στη κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας 
καταρρίπτοντας τα στερεότυπα που θέλουν την επιστήμη κλεισμένη 
στα απρόσιτα επιστημονικά εργαστήρια; πώς μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε στιγμιότυπα από την ιστορία των φυσικών 
επιστημών κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και τη φαντασία των 
μαθητών; 
    Συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά σε τρόπους προσέγγισης και 
μελέτης φυσικών φαινομένων και οργανισμών, με τον τρόπο 
εξοικείωσης με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, 
υπόθεση, πείραμα, ερμηνεία, συμπέρασμα) και παραδείγματα 
εφαρμογής στη καθημερινή ζωή αλλά και στην προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και τρόπους αξιοποίησης της πλούσιας 
ιστορίας των Φυσικών Επιστημών με εναλλακτικούς τρόπους. 
    Η συγκεκριμένη θεματική θα γίνει βιωματικά και οι 
προτεινόμενες δραστηριότητες θα εφαρμοστούν από τους 
συμμετέχοντες, θα συμπληρωθούν ή θα τροποποιηθούν.   

 
 
 
 
 
Ενότητα:  ∆ημιουργία «Τεχνολογικά εμπλουτισμένου Μαθησιακού περιβάλλοντος» με 
ανασχεδιασμό/επανοργάνωση της τάξης μου 
 
Επιμορφωτής: ∆ραγογιάννης Κωνσταντίνος 
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Ημερομηνία: 17/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι κύριοι άξονες βάση τον οποίο θα διαμορφωθεί η διδασκαλία 

της θεματικής ενότητας είναι: η έννοια του χώρου, οι κατηγορίες 
εκπαιδευτικού λογισμικού, το τεχνολογικά εμπλουτισμένο 
περιβάλλον, οι στρατηγικές διδασκαλίας σε τεχνολογικά 
εμπλουτισμένο περιβάλλον και το περιβάλλον μάθησης στον 21ο 
αιώνα. 
   Συγκεκριμένα οι επιμορφούμενοι θα γνωρίσουν τρόπους 
δημιουργίας τεχνολογικά εμπλουτισμένου μαθησιακού 
περιβάλλοντος, θα  είναι ικανοί να εφαρμόσουν στην πράξη την 
στρατηγική της ανακάλυψης και τη στρατηγική της συνεργατικής 
δραστηριότητας χρησιμοποιώντας ΤΠΕ. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η 
κοινωνική αλληλεπίδραση εντός και εκτός ομάδας αλλά και η αλλαγή 
στάσεων ως προς τα τεχνολογικά θέματα και κυρίως ως προς τη 
χρήση του υπολογιστή για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
   Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να αντιληφθούν την 
παιδαγωγική διάσταση του χώρου και ιδίως του σχολικού χώρου, να 
γνωρίσουν τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών 
εκπαιδευτικού λογισμικού, να αναγνωρίζουν ποια λογισμικά 
υπηρετούν συγκεκριμένες στρατηγικές διδασκαλίας, να γνωρίσουν 
τα χαρακτηριστικά των μαθητών της γενιάς του διαδικτύου, να 
κατανοήσουν τον τρόπο οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος 
για κάθε χαρακτηριστικό των μαθητών της γενιάς του διαδικτύου. 
    Επιπλέον της παρουσίασης της απαραίτητης θεωρίας θα 
πραγματοποιηθεί συνεργατική δραστηριότητα – ομάδες εργασίας 
και ανακάλυψη. 

 
 
 
 
 
Ενότητα:  Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής 
 
Επιμορφωτής: Παπούλιας Νικόλαος 
Ημερομηνία: 24/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι θεματικής άξονες της παρούσας ενότητας είναι: η σύλληψη 

της ιδέας ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, η συμπλήρωση της 
φόρμας υλοποίησης τους προγράμματος, ο σχεδιασμός της 
δράσης, οι μέθοδοι υλοποίησης, το άνοιγμα του προγράμματος στην 
κοινωνία, τα παιδαγωγικό οφέλη από διενέργεια του προγράμματος 
και οι τρόποι δημοσιοποίησης του προγράμματος. 
  Οι στόχοι της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη 
σημασία υλοποίησης καινοτόμων δράσεων στο σχολείο και κυρίως 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων, να μπορούν να σχεδιάζουν και να 
δημιουργούν ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα και να εντοπίζουν τα 
οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος τόσο για τη σχολική 
μονάδα όσο και για τους μαθητές και την κοινωνία. 
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   Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι  οι εκπαιδευτικοί θα 
είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα, να μπορούν να κατανοούν τα οφέλη από την 
υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ομαδασυνεργατικές μεθόδους και βιωματικές 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία τους. 
    Θα πραγματοποιηθεί εισήγηση με τη βοήθεια παρουσίασης σε 
υπολογιστή, συζήτηση και εργασία σε ομάδες. 

 
 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  ∆εξιότητες επικοινωνίας / διαχείριση συγκρούσεων 
 
Επιμορφωτής: Γεωργούλα Ευαγγελία 
Ημερομηνία: 02/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Ο κύριος στόχος της παρούσας θεματικής είναι να γίνει 

αντιληπτό ότι όταν μιλάμε για τον όρο ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ δεν εννοούμε 
απαραίτητα την κακή διαχείριση μιας κατάστασης με αρνητικά 
αποτελέσματα και την πόλωση των μερών που μετέχουν σε αυτή. 
Αυτό που στοχεύουμε να τονιστεί είναι ότι μέσα από μια σύγκρουση 
μπορούμε να έχουμε οφέλη προς όλες τις κατευθύνσεις, εάν το 
χειριστούμε διαφορετικά και από άλλη σκοπιά!   
   Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα να δούμε πολύπλευρα και 
πολυδιάστατα τη σύγκρουση, και όχι μεμονωμένα και μονοδιάστατα, 
να εστιάσουμε σε τεχνικές και ανάπτυξη δεξιοτήτων που προκαλούν 
θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση μιας σύγκρουσης τόσο στην 
τάξη, όσο και στο γραφείο. 
   Κατά τη διάρκεια της σχετικής εισήγησης θα γίνει προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού και παρουσίαση μέσω powerpoint. Θα 
χρησιμοποιηθεί επίσης η τεχνική brainstorming και κατάθεση 
προσωπικών-εκπαιδευτικών εμπειριών. 
 

 
 
 
 
Ενότητα: Αποτελεσματικός ∆άσκαλος – Προγραμματισμός και Οργάνωση ∆ιδακτέας Ύλης 
Επιμορφωτής: Σάρρας Σπυρίδων 
Ημερομηνία: 09/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τον 

προβληματισμό για τους όρους αποτελεσματικός δάσκαλος-καλός 
δάσκαλος, τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός, τα 
βασικά και καταλυτικά είδη της συμπεριφοράς, τεχνικές για την 
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πορεία και παρουσίαση της ύλης, οργάνωση και διοίκηση της 
σχολικής τάξης, το μαθησιακό περιβάλλον και το επικοινωνιακό 
κλίμα της τάξης, την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και 
την ανάληψη ευθυνών. 
    Επιδιώκεται έτσι η ευαισθητοποίηση και η αγάπη των 
εκπαιδευτικών για την εργασία τους, η κατανόηση και αποδοχή από 
τους εκπαιδευτικούς ότι με τον σωστό προγραμματισμό, τον 
σχεδιασμό και την οργάνωση της διδακτέας ύλης, τη χρήση 
ποικίλων στρατηγικών, τεχνικών και ανατροφοδοτήσεων, η 
διδασκαλία καθίσταται συναρπαστική και η επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων είναι άριστη. 
   Μετά το πέρας της εισήγησης θα είναι εφικτή η ανατροφοδότηση 
των γνώσεων των εκπαιδευτικών για την αξία του προγραμματισμού 
και της οργάνωσης της διδακτέας ύλης σε επίπεδο μακροπρόθεσμο, 
μεσοπρόθεσμο, εβδομαδιαίο και ωριαίο σχεδιασμό με γνώμονα το 
αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠΣ και ∆ΕΠΠΣ) και τις ανάγκες των 
μαθητών τους. 
   Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει διασύνδεση των 
εμπειριών των διδασκομένων με το περιεχόμενο της εισήγησης, θα 
αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ και θα εφαρμοστούν οι τεχνικές συνεργατικής 
μάθησης, καταιγισμού ιδεών και μελέτη περίπτωσης  

 


