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∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας. 
(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. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 
Ενότητα:   Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αξιοποίησή της στη διδακτική 
πράξη κατά γνωστικό αντικείμενο 
 
Επιμορφωτής:  Φύκας ∆ημήτριος 
Ημερομηνία:  27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Στην παρούσα ενότητα για γίνει αναφορά στην παραβολή του 

σπλαχνικού πατερά ή ασώτου υιού. Ο Χριστός με μια από τις 
ωραιότερες παραβολές του ανοίγει μπροστά στα μάτια μας μια 
διαφορετική εικόνα για τον Θεό, διαφορετική απ’ αυτήν που 
γνώριζαν μέχρι τότε οι άνθρωποι. Η διδασκαλία αυτή του Ιησού, 
όταν πρωτακούστηκε τότε προκάλεσε έκπληξη, αλλά συνεχίζει να 
εκπλήσσει και εμάς σήμερα.  Η γνωστή σε όλους μας παραβολή 
του «σπλαχνικού πατέρα», θεωρείται, ως γνωστόν, από τα 
ωραιότερα κείμενα της παγκόσμιας φιλολογίας. Λέγεται ότι, αν 
χανόταν όλα τα κείμενα της Καινής ∆ιαθήκης και σωζόταν μόνο αυτή 
η παραβολή, θα ήταν αρκετή για να γνωρίσουμε ποιος είναι στ’ 
αλήθεια ο Θεός, όπως μας τον αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. 
Η παραβολή αυτή έχει ως κεντρικό πρόσωπο τον πατέρα, ο οποίος 
συμβολίζει το Θεό, που αγαπά απέραντα όλους τους ανθρώπους. 
Ο μικρός γιος συμβολίζει τον αμαρτωλό άνθρωπο, που μετανιώνει 
πραγματικά για τα λάθη που κάνει και ζητά τη συγχώρεση του Θεού.
Ο μεγάλος γιος συμβολίζει τους ανθρώπους που υπακούν στο 
θέλημα του Θεού τυπικά, χωρίς να καταλαβαίνουν την αγάπη του. 
Αυτοί είναι οι επιφανειακά πιστοί, οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι, 
επειδή τηρούν κατά γράμμα το θέλημα του Θεού, η Βασιλεία του 
ανήκει μόνο σε αυτούς (π.χ. Φαρισαίοι). Αυτοί οι άνθρωποι, αν και 
φαινομενικά είναι κοντά στο Θεό, χρειάζονται πάλι τη δική του 
επέμβαση, για να τον βρουν πραγματικά (όπως ο μεγάλος γιος). 
Το βαθύτερο νόημα της παραβολής είναι ότι ο Θεός έχει αγάπη για 
όλους τους ανθρώπους και παραμένει εύσπλαχνος προς όλους 
(τόσο για τους αμαρτωλούς που ζητούν πραγματική συγχώρεση όσο 
και για αυτούς που νομίζουν ότι κάνουν το σωστό, αλλά που η 
αλαζονεία τους τούς οδήγησε μακριά του), με τον τρόπο που έχει ο 
καθένας ανάγκη. Αυτός που θέλει να έχει σχέση με τον αληθινό Θεό 
πρέπει:  να σκέφτεται, να χαίρεται, να αγαπά και να ενεργεί όπως 
Αυτός. Ο Θεός, κατά την παραβολή, δεν είναι απειλή, αλλά αγάπη, 
καταφύγιο και συμπαράσταση για την υπέρβαση αδιεξόδων. Από το 
πρόσωπο του Θεού πατέρα της παραβολής θα βρουν τα παιδιά μας 
αυτό που ζητούν και χρειάζονται: αγάπη, καλοσύνη, θαλπωρή και 
εμπιστοσύνη. Το μάθημα αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, ίσως και το 
αξέχαστο. 
   Στόχοι της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι μελετώντας 
σφαιρικά την παραβολή από το ευαγγελικό κείμενο να κατανοήσουν 
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ότι ο Ιησούς νοιάστηκε με ξεχωριστή συμπάθεια και αγάπη για τους 
αποπροσανατολισμένους στη ζωή και για τους αυτοδικαιούμενους, 
και τους κάλεσε για μεταστροφή φρονήματος και ζωής, να 
εκτιμήσουν ότι ο Θεός είναι αγαθός και εύσπλαχνος, πέρα από όλα 
τα ανθρώπινα μέτρα. ∆έχεται με αγάπη και χαρά τον κάθε άνθρωπο 
που μεταστρέφεται και που θέλει να κάνει μια νέα αρχή ζωής 
αληθινής, να προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν εγγύτερα και 
ευρύτερα το νέο πρόσωπο του Θεού, που ο Ιησούς φανέρωσε με 
αυτή την παραβολή. 
    Μέσα από την τόσο διαφορετική συμπεριφορά των 
πρωταγωνιστών της  σημαντικής αυτής παραβολής του Ιησού οι 
επιμορφούμενοι θα παρατηρήσουν ανθρώπους που, παρά τις 
αποτυχίες τους, τολμούν, εμπιστευόμενοι την πατρική αγάπη, να 
επιστρέψουν στο Θεό, όπως ο μικρός γιος, ανθρώπους που, αν και 
είναι φαινομενικά κοντά στο Θεό, είναι στην ουσία μακριά του και 
χρειάζονται τη δική του επέμβαση, για να τον βρουν πραγματικά, 
όπως ο μεγάλος γιος, ένα θεό που έχει αγάπη για όλους, παραμένει 
εύσπλαχνος προς όλους και με τρόπο που ο καθένας έχει ανάγκη. 
Αυτός ο μοναδικός Πατέρας της παραβολής, που πάντα όλους μάς 
περιμένει, μας κάνει να νιώθουμε παιδιά του και να έχουμε τη 
βεβαιότητα ότι το σπίτι του είναι πάντοτε ανοιχτό για όλους μας.  Η 
παραβολή τελικά καταξιώνει τον άσωτο γιο. ∆εν επαινείται ο 
πρεσβύτερος για τη στάση του, αλλά ο νεότερος για τις επιλογές του. 
Και αυτό είναι, πράγματι, ένα θρησκευτικό σκάνδαλο. Η 
επιβράβευση, ασφαλώς, δεν γίνεται για την επανάστασή του ή για 
την ασωτία του, αλλά για την μετάνοια και την επιστροφή του. Ο 
πρεσβύτερος τίθεται υπό κριτική όχι ασφαλώς για τη συνέπεια στις 
υποχρεώσεις του ή για την πιστότητά του στις οικογενειακές αρχές, 
αλλά για τη σκληροκαρδία του και για την έλλειψη κατανόησης και 
αγάπης προς τον αδελφό του. 
     Η διδασκαλία της ενότητας θα με καταιγισμό ιδεών. Με αυτή 
την τεχνική στη συγκεκριμένη παραβολή οι μαθητές μας θα 
κινητοποιήσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους και 
θα εκφράσουν ελεύθερα ιδέες ή θα δώσουν εναλλακτικές λύσεις. Η 
τεχνική αυτή είναι η πιο κατάλληλη, γιατί θα ενεργοποιήσει μαθητές 
μας διστακτικούς ή με χαμηλή επίδοση. 

 
 
 
Ενότητα:  "Προδιαγραφές δημιουργίας διδακτικών σεναρίων στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στο Γυμνάσιο" 
 
Επιμορφωτής:   Κουτσιμπέλη Όλγα 
Ημερομηνία:  03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι  η δομή ενός 

διδακτικού σεναρίου ΝΕ Γλώσσας στο γυμνάσιο (φύλλα εργασίας), 
το ισχύον πρόγραμμα σπουδών (στόχοι), οι προδιαγραφές 
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δημιουργίας διδακτικών σεναρίων (ποιοτικά κριτήρια δημιουργίας 
κατά τη μεθοδολογία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) και οι 
προτάσεις διδακτικής (η περίπτωση της ψηφιακής πλατφόρμας 
"Πρωτέας" του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και εφαρμογές). 
    Στόχοι της παρούσας ενότητας είναι η 
κατανόηση-προβληματισμός σχετικά με το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών ΝΕ Γλώσσας, η κατανόηση του ρόλου των (ψηφιακών) 
διδακτικών σεναρίων στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας, ο σχεδιασμός 
διδακτικών σεναρίων και η αποτίμηση διδακτικών πρακτικών. 
    Αναμένεται μετά τη διδασκαλία της ενότητας  η 
κατανόηση-προβληματισμός σχετικά με το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών ΝΕ Γλώσσας στο γυμνάσιο, η κατανόηση του ρόλου των 
(ψηφιακών) διδακτικών σεναρίων στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας και 
η απόπειρα σχεδιασμού (ψηφιακών ή μη) διδακτικών σεναρίων. 
    Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα γίνει εν μέρει διάλεξη και 
εν μέρει ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 
  

 
 
 
Ενότητα:    Αρχές ∆ιοίκησης – Οργάνωσης της Εκπαίδευσης- Θέματα νομοθεσίας 
 
Επιμορφωτής:  Ρήγας Χρήστος 
Ημερομηνία:  10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η ∆ιοίκηση των 

Εκπαιδευτικών Μονάδων (Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Λήψη 
εκπαιδευτικών αποφάσεων, Εκπαιδευτική πολιτική, Αξιοποίηση 
πόρων, ∆ιαχείριση του χρόνου), η ∆ιοίκηση του Ανθρώπινου 
∆υναμικού (Αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών, Αποτελεσματική επικοινωνία, Συμβουλευτική 
υποστήριξη-παρακίνηση-ένταξη νέων εκπαιδευτικών), η 
εκπαιδευτική μονάδα στο ευρύτερο κοινωνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον, η αποτελεσματική ηγεσία και καθοδήγηση και 
θέματα νομοθεσίας (Θεμελιώδεις κανόνες ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, 
Βασική Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Καθήκοντα Προσωπικού, 
Πειθαρχικό ∆ίκαιο). 
    Οι κύριοι στόχοι είναι η παρουσίαση της διαδικασίας διοίκησης 
των εκπαιδευτικών μονάδων με βάση τον σχεδιασμό, τον 
προγραμματισμό, τη μεθοδολογία αποτελεσματικής λήψης 
αποφάσεων, την εκπαιδευτική πολιτική και την αξιοποίηση των 
πόρων, η παρουσίαση και ανάπτυξη των λειτουργιών που 
συνθέτουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, κατανόηση της 
αναγκαιότητας της επιμόρφωσης και της επικοινωνίας στην άσκηση 
του διοικητικού έργου. Στήριξη και παρακίνηση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, η σχέση 
αλληλεπίδρασης της εκπαιδευτική μονάδας με το κοινωνικό, 
ευρωπαϊκό, διεθνές περιβάλλον και ο ρόλος των στελεχών 
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διοίκησης "στο άνοιγμά της" προς τα έξω, τα Υποδείγματα 
∆ιοικητικού στερεοτύπου (στυλ) συμπεριφοράς και καθοδήγησης και 
η βασική ενημέρωση για τη σημασία της  Εκπαιδευτικής 
Νομογνωσίας και της Πειθαρχικής ∆ικονομίας. 
    Αναμένεται με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης η 
πληρέστερη κατανόηση των βασικών αρχών και του περιεχομένου 
της ∆ιοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Βελτίωση των 
δεξιοτήτων για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού - 
προγραμματισμού και της μεθοδολογίας για την αποτελεσματική 
λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων. Κατανόηση των δυνατοτήτων της 
εκπαιδευτικής μονάδας για την άσκηση και διαμόρφωση 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας κατά την άσκηση διοίκησης. Η σωστή 
διαχείριση των ομάδων ατόμων που αποτελούν το ανθρώπινο 
δυναμικό σε μια σχολική μονάδα. Ανάπτυξη των ακαδημαϊκών, 
επαγγελματικών και προσωπικών ικανοτήτων του εκπαιδευτικού 
μέσω της επιμόρφωσης. Κατανόηση του επιτυχημένου 
επικοινωνιακού κλίματος στην εκπαιδευτική μονάδα και τρόποι 
ενίσχυσης της θέσης του εκπαιδευτικού καθώς και υποστήριξη των 
νέων εκπαιδευτικών. Ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν τα 
εκπαιδευτικά στελέχη ώστε η εκπαιδευτική μονάδα να αξιοποιήσει 
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Σημασία της αποτελεσματικής 
ηγεσίας για την εκπαιδευτική μονάδα. Η κατανόηση της σημασίας 
της σωστής εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Νομολογίας για την 
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και του ρόλου των 
εκπαιδευτικών. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει χρήση ΤΠΕ, Power 
Point ( για την παρουσίαση της εισήγησης),  μελέτες περίπτωσης 
για  πρακτική εφαρμογή, ανατροφοδότηση μέσω συζήτησης - 
βιωματική προσέγγιση, παρακίνηση ενεργητικής συμμετοχής των 
επιμορφωμένων, ελληνική και ξένη Βιβλιογραφία για την 
πληρέστερη ενημέρωση των εξελίξεων της ∆ιοίκησης 
Εκπαιδευτικών Μονάδων και γενικότερα του Management και 
παρουσίαση πηγών ενημέρωσης για θέματα Εκπαιδευτικής 
Νομοθεσίας, Νομολογίας. 
 
 
 

 
 
 
Ενότητα  Ένταξη των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο 
 
Επιμορφωτής:  Συκιώτης Αποστόλης 
Ημερομηνία: 17/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες της ενότητας είναι ο  σχεδιασμός και η οργάνωση 

της διδακτικής ενότητας, η χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών – φύλλο 
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εργασίας και η αναζήτηση και Αξιοποίηση λογισμικών – 
ιστοσελίδων. 
    Σκοπός είναι να κατανοήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό και την 
χρήση του στο μάθημα της Ιστορίας, να ανακαλύψουν την 
σπουδαιότητα των όρων: ρευστότητα,  πολυτροπικότητα και 
υπερκείμενο, ως βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού λόγου και να 
κατανοήσουν την σπουδαιότητα σύνδεσης και συναίσθησης του 
χώρου και του χρόνου των ιστορικών γεγονότων. 
    Μετά το πέρας της διδασκαλίας αναμένεται να κατανοήσει ο 
εκπαιδευτικός ότι είναι αυτός που θα παίξει τον κύριο ρόλο στη 
μεταφορά της τεχνογνωσίας και στην προώθηση της καινοτομίας, 
ερευνώντας από πριν ο ίδιος τις επιπλέον δυνατότητες που παρέχει 
στον μαθητή η τεχνολογία. Η βασική ιδέα είναι, ότι η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον 
δάσκαλο και το βιβλίο, αλλά μπορεί να κινητοποιήσει τη φαντασία 
του μαθητή, τις αισθήσεις του, να τον κάνει να συμμετέχει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και να αυτενεργεί. 
     Τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι η 
εισήγηση, ερωτήσεις απαντήσεις και ο καταιγισμός ιδεών. 

 
 
 
 
Ενότητα:   ∆ημιουργία & συντήρηση εκπαιδευτικού ιστολογίου 
 
Επιμορφωτής:  Σπαθάρας ∆ημήτριος 
Ημερομηνία:  24/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι μια εισαγωγή που 

αφορά ομοιότητες και διαφορές ιστοσελίδας και ιστολογίου, οι 
βασικές δωρεάν πλατφόρμες ιστολογίων, η δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού ιστολογίου και η συντήρηση ιστολογίου. 
    Σκοπός είναι οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν και να συντηρήσουν ένα ιστολόγιο. 
     Αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με το web2 και 
ειδικότερα με το blogging. 
    Όσον αφορά τη πορεία της εισήγησης θα γίνει παρουσίαση των 
βασικών αρχών με διαφάνειες και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση 
βήμα-βήμα στο εργαστήριο. 

 
 
 
Ενότητα:    Η δημιουργικότητα ως παράγοντας μάθησης στην εκπαίδευση: ο ρόλος της 
τέχνης, της καινοτομίας και των μεθόδων διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικής ειδικότητας στην 
ανάδειξη των δημιουργικών δυνατοτήτων διδασκόντων και διδασκομένων 
 
Επιμορφωτής:   Πολυμέρου Καλλιόπη 
Ημερομηνία:   02/03/2016 
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Περιεχόμενο ενότητας:    Άξονας της ενότητας ορίζεται η δημιουργικότητα ως παράγοντας 
μάθησης και εξυπηρέτησης της διαφορετικότητας των μαθητών τόσο 
σε ατομικό επίπεδο όσο και ως ομάδα. 
    Στόχος της ενότητας είναι η αναζήτηση αυθεντικότητας στην 
γλωσσική έκφραση των  μαθητών μας, η παραγωγικότητα στον 
προφορικό και κυρίως στον γραπτό λόγο, η δυνατότητα ευελιξίας, 
όπως επίσης και η αποτελεσματικότητα στην κοινωνική συνύπαρξη. 
    Από τη διδασκαλία της ενότητας αναμένεται η κατά το δυνατόν 
εκπλήρωση των στόχων. Η ανάδειξη της δημιουργικότητας των 
μαθητών μας, ιδιαίτερα, η ανάδειξη των καλλιτεχνικών τους τάσεων, 
της φαντασίας τους και κυρίως η διεύρυνση της ικανότητας να 
βρίσκουν καινούριες ιδέες και τρόπους σκέψεις. 
   Οι τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι  η 
ιδεοθύελλα (brainstorming), το θεατρικό παιχνίδι, storytelling, o 
μανδύας του ειδικού, κοκ.   
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Περιεχόμενο ενότητας:     Ως άξονες περιεχομένου της ενότητας ορίζονται η παρουσίαση 

διαφόρων αισθητήρων - πλεονεκτήματα από τη χρήση τους, η 
περιγραφή της πειραματικής διάταξης και του πειράματος, οι 
διδακτικοί στόχοι για τους μαθητές, η παρουσίαση-εκτέλεση του 
πειράματος στα πλαίσια αποκαλυπτικού μοντέλου διδασκαλίας με 
ταυτόχρονη παρουσίαση και συμπλήρωση ενδεικτικού φύλλου 
εργασίας και οι εντυπώσεις – συμπεράσματα. 
     Οι κύριοι στόχοι είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 
για τη  χρήση αισθητήρων (νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες) σε 
εκπαιδευτικά πειράματα, να εκτιμήσουν τις δυνατότητες των 
τεχνολογιών αυτών, να ασκηθούν σε σύγχρονες διδακτικές 
μεθόδους υλοποίησης πειραμάτων και να αποκτήσουν κίνητρα για 
εκπαιδευτική εφαρμογή των εν λόγω εκπαιδευτικών τεχνολογιών 
στη σχολική τάξη. 
      Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της θεματικής ενότητας θα 
πραγματοποιηθεί πείραμα με αισθητήρες με τη βοήθεια της 
ανακαλυπτικής μεθόδου διδασκαλίας, θα χρησιμοποιηθεί Φύλλο 
εργασίας και παρουσίαση-περιγραφή του πειράματος και της 
διάταξης μέσω Power-Point. 

 


