
Τμήμα:  Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας 
  
Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Χώρος υλοποίησης:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Υπεύθυνος:  ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2231081842  
Ημέρα: Τετάρτη  
Ώρα: 17:30 – 20:30  
∆ιάρκεια: 27/01/2016 – 23/03/2016  
Αριθμός συμμετεχόντων:  15 άτομα  
 

∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων 
του Ν. Φθιώτιδας. 
(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:   Τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου  στο ∆ημοτικό Σχολείο 
 
Επιμορφωτής:  Μπενιάτα Ελένη 
Ημερομηνία:  27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι τα δείγματα δομικής 

επεξεργασίας κειμένων και παραγωγή γραπτού λόγου, η 
καθοδηγούμενη  παραγωγή γραπτού λόγου με παραδείγματα και 
προτάσεις για τη διόρθωση του γραπτού λόγου. 
    Σκοπός της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με 
διδακτικές πρακτικές παραγωγής γραπτού λόγου για διαφορετικά 
είδη κειμένων στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης. 
    Αναμένεται μετά το πέρας της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί
να υιοθετήσουν  διδακτικές προσεγγίσεις  για τη διδασκαλία του 
γραπτού λόγου που αναφέρονται στον τρόπο που η παραγωγή 
γραπτού λόγου συνδέεται με τη δομική επεξεργασία του κειμένου 
αλλά και σε διδακτικές πρακτικές  με διαφορετικό βαθμό 
καθοδήγησης στην  παραγωγή γραπτού λόγου. 
    Οι τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι η 
μικροδιδασκαλία, ο διάλογος, οι ερωτήσεις – απαντήσεις και η 
εργασία σε ομάδες. 

 
 
 
 
Ενότητα:   ∆ιδακτική Ιστορίας 
 
Επιμορφωτής:   Ζούνη Ευαγγελία 
Ημερομηνία:  03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι: tο μάθημα της 

ιστορίας στο ∆ημοτικό Σχολείο με βάση τα νέα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών και τα νέα βιβλία, τα χαρακτηριστικά του 
νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το μάθημα της 
ιστορίας και η δομή, οι καινοτομίες και οι «ιδιαιτερότητες»των 
διδακτικών πακέτων (Γ΄-∆΄-Ε΄-ΣΤ΄). 
     Σκοπός της ενότητας είναι μια ενδεικτική πρόταση διδασκαλίας 
ιστορίας (Η μάχη των Θερμοπυλών στην Ιστορία της ∆’ τάξης 
∆ημοτικού μέσω μιας Ιστοεξερεύνησης – WebQuest) και η συμβολή 
της  χρήσης των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία του 
μαθήματος της ιστορίας και συγκεκριμένα να διδαχθούν το μάθημα 
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της ιστορίας μέσω μιας Ιστοεξερεύνησης, να χρησιμοποιούν τους 
υπολογιστές ως πηγή πληροφόρησης, ως μέσο (εποπτικό και 
επικοινωνιακό) για την ευκολότερη και ομαλότερη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας, ως γνωστικό εργαλείο και ως υποστηρικτικό εργαλείο 
στην ολοκλήρωση της αναφερόμενης διδακτικής ενότητας. 
      Όταν ολοκληρωθεί η διδασκαλία της ενότητας οι 
επιμορφούμενοι  θα είναι σε θέση να αναληφθούν τις σύγχρονες 
κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του ιστορικού μαθήματος, την 
ιστορία και τον  ιστορικό εγγραμματισμό και τη συμβολή των τπε 
στη διδακτική του ιστορικού μαθήματος. 
     Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη 
διδασκαλία της ενότητας θα είναι συμβατές με τις αρχές 
εκπαίδευσης ενήλικων (παιχνίδια ρόλων - καταιγισμός 
ιδεών-συζήτηση-μελέτη περίπτωσης-προσομοίωση). 

 
 
 
Ενότητα:  Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής 
 
Επιμορφωτής:   Καραγεώργου Ελένη 
Ημερομηνία:   10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Θεματικοί άξονες της ενότητας είναι τα εισαγωγικά θεωρητικά 

στοιχεία για την περιβαλλοντική αγωγή, η σχετική νομοθεσία 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής - εγκύκλιος 2015-2016 - 
Θεματολογία Προγραμμάτων, η σημασία των Καινοτόμων 
Προγραμμάτων για τη σχολική κοινότητα – Συνεργασίες 
εμπλεκομένων μελών, τα στάδια σχεδιασμού προγραμμάτων 
περιβαλλοντικής αγωγής, η υλοποίηση προγραμμάτων – 
παρουσίαση -διάχυση στη σχολική κοινότητα- αξιολόγηση 
προγράμματος και τα ενδεικτικά υλοποιημένα προγράμματα – 
σχεδιασμός ενός προγράμματος πχ «Νερό». 
     Στόχος της ενότητας είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για 
τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής – το θεωρητικό και το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιό τους. Επίσης, στόχος είναι να κατανοήσουν 
οι εκπαιδευτικοί τα βήματα και όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού 
(έντυπα κλπ) και της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, ώστε 
να μπορούν να σχεδιάζουν με ευκολία και να υλοποιούν με επιτυχία 
τέτοια προγράμματα. 
    Με τη διδασκαλία της τρίωρης αυτής ενότητας αναμένεται ότι θα 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν και οι εκπαιδευτικοί θα 
γνωρίζουν βασικά στοιχεία για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Αγωγής στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά οφέλη τους, καθώς και πώς 
να εστιάζουν στα βήματα του Σχεδιασμού και της υλοποίησης των 
Προγραμμάτων αυτών. 
     Για τη διδασκαλία της ενότητας θα χρησιμοποιηθούν 
ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων όπως εμπλουτισμένη 
εισήγηση σχετικά με τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 
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Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής - με χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων, ταυτόχρονη συζήτηση και χρήση φύλλων 
εργασίας, καταιγισμός Ιδεών και Εργασία σε Ομάδες για το 
σχεδιασμό ενός τέτοιου προγράμματος. 

 
 
 
 
Ενότητα:   Ο διαπολιτισμικός εκπαιδευτικός 
 
Επιμορφωτής:   Γλένη Χρυσαυγή 
Ημερομηνία:    17/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η εννοιολογική 

προσέγγιση του όρου διαπολιτισμός, η διαπολιτισμική εκπαίδευση – 
παιδαγωγική, το προφίλ του διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού, η 
διαπολιτισμική ικανότητα, οι ικανότητες κοινωνικής δράσης, οι 
διδακτικές στρατηγικές  και η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. 
    Οι κυριότεροι στόχοι της ενότητας είναι: η διερεύνηση 
αντιλήψεων οι οποίες αφορούν το διαπολιτισμό, η επισήμανση και 
γνωστοποίηση των στόχων και του πλαισίου της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, η διερεύνηση των παραμέτρων του διαπολιτισμικού 
εκπαιδευτικού, η κατανόηση της ενσυναίσθησης, η συνοπτική 
παρουσίαση των κυριότερων διδακτικών στρατηγικών και η 
παρουσίαση της διδακτικής στρατηγικής και των εγχειριδίων για την 
ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. 
     Μετά τη επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να 
εντοπίσουν στρεβλές αντιλήψεις ως προς τη διαπολιτισμική 
προσέγγιση, να αναστοχαστούν για το ρόλο του διαπολιτισμικού 
εκπαιδευτικού, να γνωρίσουν διδακτικά εγχειρίδια και στρατηγικές 
που προωθούν το διαπολιτισμό  και να χρησιμοποούν 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. 
     Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της ενότητας θα γίνουν 
αναστοχαστικές βιωματικές ασκήσεις, παρουσίαση θεωρητικών 
παραδοχών, σχολιασμός ερευνητικών δεδομένων και δημιουργία 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο γλωσσικό μάθημα.   

 
 
 
 
Ενότητα:  Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο 
∆ημοτικό Σχολείο με την αξιοποίηση διερευνητικών εκπαιδευτικών λογισμικών  
 
Επιμορφωτής:  Μαρκαντώνης Χρίστος 
Ημερομηνία:    24/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι οι γενικές αρχές 

και βασικοί οι διδακτικοί στόχοι της διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών στο ∆ημοτικό Σχολείο, η εποικοδομητική προσέγγιση 
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της διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - Το ερευνητικά 
εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο, η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία 
διερευνητικών εκπαιδευτικών λογισμικών και η διδακτική 
προσέγγιση συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων. 
      Σκοπός είναι οι επιμορφούμενοι να εξοικειωθούν με την 
επιστημονική μεθοδολογία και την εποικοδομητική προσέγγιση της 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο ∆ημοτικό Σχολείο και να 
αξιοποιούν την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία  των 
διερευνητικών εκπαιδευτικών λογισμικών. 
      Αναμένεται η εξοικείωση με την επιστημονική, πειραματική, 
ερευνητική μεθοδολογία στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
στο ∆ημοτικό Σχολείο και την παιδαγωγική αξιοποίηση 
διερευνητικών εκπαιδευτικών λογισμικών από την πλευρά των 
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. 
    Οι τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι ο 
καταιγισμός ιδεών και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η 
πειραματική προσέγγιση με την εκτέλεση πραγματικών πειραμάτων 
και η αξιοποίηση εικονικών πειραματικών εργαστηρίων. 

 
 
 
 
Ενότητα:  ∆εξιότητες επικοινωνίας / διαχείριση συγκρούσεων 
 
Επιμορφωτής:  Καραφέρη Παναγιώτα 
Ημερομηνία:   02/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας θα παρουσιαστεί σε 

δύο μέρη. Οι υπονοέτητες του πρώτου μέρους είναι η αποσαφήνιση 
του όρου "επικοινωνία", το πλαίσιο διαμόρφωσης επικοινωνίας, οι 
μορφές επικοινωνίας, τα εμπόδια στην ανάπτυξη σωστής 
επικοινωνίας, οι ικανότητες επικοινωνίας και η ενεργητική 
ακρόαση-παράγοντας ανάπτυξης σωστής επικοινωνίας. Αντίστοιχα 
οι υποενότητες του δεύτερου μέρους είναι η αποσαφήνιση του όρου 
σύγκρουση, οι αιτίες συγκρούσεων, οι μορφές συγκρούσεων και οι 
στρατηγικές επίλυσης και διαχείρισης συγκρούσεων. 
    Στόχοι της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι 
αρχικά τη σημασία των όρων -επικοινωνία και σύγκρουσης, να είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται 
η σωστή και ουσιαστική επικοινωνία, να αποκτήσουν δεξιότητες 
σωστής επικοινωνίας, να μπορούν να εντοπίσουν τα πρώιμα
αίτια-στάδια μιας επερχομένης σύγκρουσης, να μπορούν να 
διαχειριστούν σωστά και δημιουργικά μια σύγκρουση, να μάθουν 
τεχνικές μέσα από τις οποίες μπορούν να οδηγηθούν στην επίλυση 
συγκρούσεων με εποικοδομητικό τρόπο. 
     Αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι - μέσα στο περιορισμένο 
χρονικό πλαίσιο παρουσίασης της ενότητας - να μπορούν στο τέλος 
να διαμορφώνουν το πλαίσιο εκείνο που θα τους επιτρέψει να έχουν 
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μια καλή και σωστή επικοινωνία στον εργασιακό τους χώρο και να 
διαχειρίζονται διάφορες μορφές συγκρούσεων με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο. 
     Τεχνικές διδασκαλίας της ενότητας που θα χρησιμοποιηθούν 
είναι ο καταιγισμός ιδεών, οι βιωματικές δραστηριότητες, η μελέτη 
περίπτωσης και η εργασία σε ομάδες. 
 

 
 
 
 
 
Ενότητα:   Η μέθοδος των σχεδίων εργασίας 
 
Επιμορφωτής:  Κρόκου Ζωή 
Ημερομηνία:   09/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι το θεωρητικό πλαίσιο, 

τα μοντέλα της μεθόδου project, τα μεθοδολογικά βήματα και η 
σημασία της μεθόδου στη διδακτική πράξη. 
    Με το πέρας του μαθήματος θα μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να 
προσδιορίζουν τα βασικά μεθοδολογικά βήματα (γνωστικός στόχος), 
να αναπτύσσουν ένα σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης (στόχος 
δεξιοτήτων) και να ενθαρρυνθούν στο να υιοθετήσουν στη διδακτική 
τους πρακτική (στόχος στάσης). 
   Έτσι οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη μεθοδολογία των 
σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης, θα σχεδιάσουν ένα σύντομο project 
για να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία και θα αναστοχαστούν σχετικά 
με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν και τις δυνατότητες που 
προσφέρει η μέθοδος project στην αύξηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 
    Οι τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι η 
εισήγηση, η συζήτηση, ο καταιγισμός ιδεών, η εργασία σε ομάδες 
και η επίδειξη. 

 
 
 
 
 
Ενότητα:  Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
 
Επιμορφωτής:  Ράλλης Μιχάλης 
Ημερομηνία:   16/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η εισαγωγή στην 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών, ο ορισμός της επαγγελματικής 
ανάπτυξης, οι μορφές της επαγγελματικής ανάπτυξης, τα μοντέλα 
επαγγελματικής ανάπτυξης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι 
κοινότητες μάθησης και η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης στο 
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σχολείο. 
     Σκοπός είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν την έννοια της 
επαγγελματικής ανάπτυξης, να αναγνωρίσουν τα προβλήματα της 
ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, να μάθουν σύγχρονες μορφές 
επαγγελματικής ανάπτυξης, να μάθουν βασικές αρχές των 
κοινοτήτων μάθησης και να δουν πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία 
κοινότητα μάθησης. 
    Βραχυπρόθεσμα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι οι 
εκπαιδευτικοί να συσχετίσουν την προσωπική τους πορεία με τα 
δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, να αναγνωρίσουν τη 
σημασία της επιμόρφωσης και να συνειδητοποιήσουν την 
προσωπική τους ευθύνη στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
    Βραχυπρόθεμα αναμενόμενα αποτελέσματα να αναπτυχθούν 
συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών σχολείων, οι εκπαιδευτικοί να 
αναλάβουν νέους ρόλους, του επιστήμονα και ερευνητή και να 
γίνουν αυτόνομοι επαγγελματίες, δημιουργώντας κοινότητες 
μάθησης. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα αξιοποιηθεί το λογισμικό 
power point για την παρουσίαση του περιεχομένου της ενότητας. 
Παράλληλα, για να δοθεί ένας βιωματικός χαρακτήρας στην 
παρουσίαση και να υπάρχει ένας συνεχής προβληματισμός και οι 
επιμορφούμενοι θα συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο, που θα 
συσχετίζει τις πληροφορίες με τις προσωπικές τους εμπειρίες. 
Τέλος, θα αφιερωθεί χρόνος για να γίνει συζήτηση. 

 
 
 
 
 
Ενότητα:   Ο ∆ιευθυντής της σχολικής Μονάδας 
 
Επιμορφωτής:  Σταυρόπουλος Βασίλειος 
Ημερομηνία:   23/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι: το θεσμικό πλαίσιο - 

καθήκοντα και αρμοδιότητες-ιδιαιτερότητες του ρόλου, η ηγετική 
συμπεριφορά του διευθυντή και οι οργανωσιακές της διαστάσεις, ο 
ρόλος του διευθυντή στην επαγγελματική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών οι σύγχρονες προσεγγίσεις και τύποι ηγεσίας στην 
εκπαίδευση - ηγετικές ικανότητες και η διαχείριση κινδύνων και 
κρίσεων στη σχολική μονάδα. 
    Κύριος σκοπός είναι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μια γενική 
θεώρηση των αρμοδιοτήτων και των ειδικότερων καθηκόντων του 
διευθυντή, να κατανοήσουν τις διαστάσεις της ηγετικής 
συμπεριφοράς, να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ ηγετικού στυλ και 
επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και να 
εξοικειωθούν με θέματα ασφάλειας και υγείας μαθητών και 
εργαζομένων στο πλαίσιο του σχολείου. 
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     Επιδιώκεται μια πολύπλευρη προσέγγιση του ρόλου του 
διευθυντή με βάση τη δικαιϊκή και οργανωτική προσέγγιση. Ο 
διευθυντής με το στυλ που υιοθετεί συμβάλλει στην επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Με τις ηγετικές του ικανότητες που 
αφορούν και στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων αποτελεί βασικό 
συντελεστή που διαμορφώνει την καθημερινότητα του σχολείου.   
    Οι διδακτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι το φύλλο 
τύπου εναρκτήριας συνάντησης όπου οι επιμορφούμενοι 
καταγράφουν απόψεις αναφορικά με το ρόλο του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας και παρουσίαση στην ολομέλεια με σχετική 
ανατροφοδότηση, η εισήγηση με χρήση λογισμικού παρουσίασης – 
συζήτηση, αναστοχασμός και το φύλλο αξιολόγησης (της εισήγησης 
από τους επιμορφούμενους και της κατανόησης βασικών εννοιών 
και παροχή σχετικής ανατροφοδότησης). 

 


