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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

ΘΕΜΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιµορφωτικών 
προγραµµάτων και ένταξη στο µητρώο Κέντρων Στήριξης της 
Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β΄ Επιπέδου της Πράξης «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 
∆ιδακτική ∆ιαδικασία», του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 75% 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α) «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σε συνδυασµό τις 
διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 

2. Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων 
ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 
152/A/28.6.2002), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/03 
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(ΦΕΚ 141/Α/10.6.2003), τη µε αρ. πρωτ. 10756/9.10.2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1343/B/16.10.2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

3. Τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/Α) «Ρύθµιση θεµάτων 
Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, Ανωτάτης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 3149/10.6.03 (ΦΕΚ 141/Α/10.6.2003). 

5. Την υπ΄αρ. 108009/ΣΤ5/03/10/07«Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της ΚΥ του 
ΥπΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/τΒ/3.10.2007). 

6. Την υπ’ αριθ. 113489/Η/11-10-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 438/τΥΟ∆∆/12-10/2007) περί 
∆ιορισµού του Πρέσβη κ. ∆ηµήτρη Πλατή στη θέση του Γενικού Γραµµατέα 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 7049/26.04.2005 Απόφαση ένταξης της Πράξης µε τίτλο 
«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διδακτική διαδικασία» στο Μέτρο 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε 
αρ. πρωτ. 18700/7.09.2006 και µε αρ. πρωτ. 1136/23.1.2008 Αποφάσεις έγκρισης 
της 1ης και 2ης τροποποίησης αντίστοιχα.  

8 Το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου και Υποέργων της ανωτέρω Πράξης, το 
οποίο προβλέπει τη συγκρότηση µητρώου Κ.Σ.Ε. Β΄ Επιπέδου.  

9. Τη µε αρ. πρωτ. 4087/12-3-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων και ένταξη στο µητρώο Κέντρων Στήριξης 
της Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β΄ Επιπέδου της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 
στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία»», του 
Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  

10. Ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης 
συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

καλεί 
τα Κέντρα Στήριξης της Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) που ανήκουν στα Μητρώα (α) της 
Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» και (β) της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση», 
του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: 

i) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να υλοποιήσουν προγράµµατα 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών για τη Β΄ Περίοδο Επιµόρφωσης κατά 
το διάστηµα 1η Σεπτεµβρίου – 31η Οκτωβρίου 2008 στο πλαίσιο της 
Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία», του Μέτρου 2.1 του 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και  

ii) να ενταχθούν στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ Επιπέδου.  
Ειδικότερα, όσα από τα ανωτέρω Κ.Σ.Ε. ανταποκρίθηκαν στη µε αρ. πρωτ. 
4087/12-3-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα αφορά µόνο το 
στοιχείο (i) .  
Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι να πληρούν 
τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας 
Πρόσκλησης. Τα Κ.Σ.Ε. που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρώτη φορά θα 
ενταχθούν στο προκαταρκτικό – προσωρινό Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β΄ Επιπέδου και στη 
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συνέχεια, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 2 του 
παρόντος, αφού ελεγχθούν ως προς την πληρότητα συγκεκριµένων προδιαγραφών, 
θα πιστοποιηθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν προγράµµατα 
επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και 
ΠΕ60/70 που θα οργανωθούν σε εθνική κλίµακα (βλ. Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας 
Πρόσκλησης για τα προγράµµατα επιµόρφωσης που προβλέπεται να υλοποιηθούν 
ανά ∆ιεύθυνση την Β’ Περίοδο Επιµόρφωσης).  

Η συµπλήρωση του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Β΄ Επιπέδου θα εγκριθεί µε Απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.θ. 
«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΕΥΕ/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.) υλοποιεί: 

Α) Προγράµµατα επιµόρφωσης για εκπαιδευτικούς της Α’θµιας και Β’θµιας 
εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα 
οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη 
διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η 
επιµόρφωση αυτή αποτελεί το επόµενο βήµα µετά την επιµόρφωση Α’ επιπέδου, 
που υλοποιήθηκε α )στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και β) στο πλαίσιο της Πράξης 
’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε 
βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην 
εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ II και αφορούσαν στην 
απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ. Η διάρκεια κάθε 
Προγράµµατος Επιµόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα 
διεξάγονται από τον Μάιο 2008 έως το Νοέµβριο 2008, σε δύο επιµορφωτικές 
περιόδους, σε επιλεγµένα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου (Κ.Σ.Ε.) σε 
όλη τη χώρα και θα είναι οργανωµένα κατά το πρότυπο των επιµορφωτικών 
προγραµµάτων Α΄ Επιπέδου. 

Συνοπτικά, τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου 
περιλαµβάνουν:  

1. Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – 
µεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε την 
υποστήριξη των ΤΠΕ. 

2. Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού, 
λογισµικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων. 

3. Την επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

Στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας περιλαµβάνονται τα Αναλυτικά Προγράµµατα 
Σπουδών για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κ.Σ.Ε. (Γενικό Μέρος και 
Ειδικό Μέρος ανά κλάδο εκπαιδευτικών). 

Β) Προγράµµατα εκπαίδευσης 400 επιµορφωτών, τα οποία αφορούν στην 
εκπαίδευση 400 µόνιµων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων κλάδων ώστε να 
αξιοποιηθούν ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου. Η διάρκεια κάθε Προγράµµατος 
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Εκπαίδευσης Επιµορφωτών είναι 350 ώρες. Τα Προγράµµατα Εκπαίδευσης 
Επιµορφωτών διεξάγονται σε επιλεγµένα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης 
(ΠΑΚΕ) σε όλη τη χώρα. 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Κ.Σ.Ε. 

ΒΗΜΑ 1Ο: τα παραπάνω αναφερθέντα Κέντρα Στήριξης της Επιµόρφωσης 
(Κ.Σ.Ε.) ενηµερώνονται για τις απαιτήσεις σε εξοπλισµό και εκπαιδευτικό λογισµικό 
(Παράρτηµα Ι), εκδηλώνουν ενδιαφέρον να υλοποιήσουν προγράµµατα 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου στη ∆ιεύθυνση που ανήκουν την Β’ 
Περίοδο Επιµόρφωσης που θα υλοποιηθεί κατά το διάστηµα 1η Σεπτεµβρίου – 31η 
Οκτωβρίου 2008, δηλώνουν ότι πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις και εφόσον δεν 
έχουν ενταχθεί ήδη, εντάσσονται στο προκαταρκτικό – προσωρινό µητρώο Κ.Σ.Ε. Β΄ 
Επιπέδου.  

Η υποβολή αίτησης – δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://b-
epipedo.cti.gr/esepB µε τη χρήση του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης 
που διαθέτουν όλα τα πιστοποιηµένα Κ.Σ.Ε. των ανωτέρω Πράξεων.  

Στην αίτηση – δήλωση κάθε Κ.Σ.Ε. δηλώνει την πρόθεσή του να αναλάβει την 
υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων για εκπαιδευτικούς ενός ή 
περισσοτέρων από τους κλάδους στους οποίους απευθύνεται η Πράξη (ήτοι 
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70), κατά σειρά προτίµησης.  

ΒΗΜΑ 2Ο: Προκειµένου να εξασφαλιστεί ικανός αριθµός Κ.Σ.Ε. για την υλοποίηση 
των επιµορφωτικών προγραµµάτων που προβλέπονται για την Β’ Περίοδο 
επιµόρφωσης, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Επιλέγονται κατ’ αρχάς ισάριθµα Κ.Σ.Ε. µε τα προγράµµατα επιµόρφωσης που 
προβλέπεται να υλοποιηθούν ανά ∆ιεύθυνση και κλάδο εκπαιδευτικών την Β’ 
Περίοδο επιµόρφωσης, λαµβάνοντας υπόψη την πρώτη επιλογή κλάδου 
εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει. 

Εφόσον ο αριθµός των Κ.Σ.Ε. που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ανά κλάδο 
εκπαιδευτικών (πρώτη επιλογή) και ∆ιεύθυνση υπερβαίνει τον αριθµό των 
προγραµµάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση. 

Εφόσον ο αριθµός των Κ.Σ.Ε. που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ανά κλάδο 
εκπαιδευτικών (πρώτη επιλογή) και ∆ιεύθυνση υπολείπεται του αριθµού των 
προγραµµάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν, θα ληφθούν υπόψη οι επόµενες 
επιλογές  (δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ.) των Κ.Σ.Ε. όσον αφορά στους κλάδους 
εκπαιδευτικών για τους οποίους επιθυµούν να υλοποιήσουν προγράµµατα Β’ 
Επιπέδου. 

Η επιθυµητή γεωγραφική κατανοµή ανά (∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης) των 
επιµορφωτικών προγραµµάτων για την Β’ Περίοδο Επιµόρφωσης ανά κλάδο 
εκπαιδευτικών αποτυπώνεται στο Παράρτηµα ΙΙ.  

ΒΗΜΑ 3Ο: ∆ιενεργείται επιτόπιος έλεγχος από τις Επιτροπές Επιµόρφωσης (Ε.Ε.) 
της Πράξης, σε όσα Κ.Σ.Ε. έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν έχουν ελεχθεί σε 
προγενέστερη φάση, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
εξοπλισµού και εκπαιδευτικού λογισµικού, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα Ι. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το Κ.Σ.Ε. πληροί τις προδιαγραφές εντάσσεται 
στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β΄ Επιπέδου, µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στους επιτόπιους ελέγχους, θα δοθεί προτεραιότητα στα Κ.Σ.Ε που θα 
επιλεγούν κατ’ αρχάς σύµφωνα µε το παραπάνω Βήµα 2ο. Στη συνέχεια, οι Ε.Ε. θα 
προχωρήσουν σε επιτόπιους ελέγχους και για τα υπόλοιπα Κ.Σ.Ε. προκειµένου να 
πιστοποιηθούν και να ενταχθούν και αυτά στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β΄ Επιπέδου.  
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3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ  

 Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων κάθε Κ.Σ.Ε. που έχει 
ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β΄ Επιπέδου και έχει επιλεγεί µε τη διαδικασία του 
παραπάνω Βήµατος 2 για να υλοποιήσει πρόγραµµα, υποβάλλει ηλεκτρονικά 
µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος της Πράξης δήλωση συµµετοχής στην 
Επιµόρφωση Β΄ Επιπέδου µε τις ώρες που είναι διαθέσιµο κατά τη συγκεκριµένη 
περίοδο, τα ονόµατα των επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών καθώς και 
άλλες σχετικές λεπτοµέρειες. Σηµειώνεται ότι οι επιµορφωτές επιλέγονται 
αποκλειστικά από το Μητρώο Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου που καταρτίζεται στο 
πλαίσιο της Πράξης. Οι βοηθοί επιµορφωτών επιλέγονται από το τοπικό Μητρώο 
βοηθών επιµορφωτών που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης 
«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση».  

 Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70 ενηµερώνονται 
από τις Ε.Ε. αλλά και µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος (M.I.S.) για τα 
διαθέσιµα προγράµµατα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου των Κ.Σ.Ε. και υποβάλλουν 
αιτήσεις ηλεκτρονικά. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το δικαίωµα συµµετοχής και τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής θα περιληφθούν σε σχετική εγκύκλιο του Γενικού 
Γραµµατέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 Στις αιτήσεις οι εκπαιδευτικοί µπορούν να κατατάσσουν µε σειρά προτίµησης τα 
προγράµµατα στα οποία επιθυµούν να συµµετάσχουν, µε προσδιορισµό του 
Κ.Σ.Ε. και του προγράµµατος για το οποίο ενδιαφέρονται, περιλαµβάνοντας στις 
αιτήσεις ένα µέγιστο αριθµό προτιµήσεων. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει τις 
προτιµήσεις του για µία ∆ιεύθυνση της επιλογής του.  

 Γίνεται κατανοµή των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα επιµόρφωσης Β΄ 
Επιπέδου, βάσει των προτιµήσεών τους που έχουν εκφράσει στις δηλώσεις τους 
και ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση. Εάν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της 
πρώτης προτίµησης του εκπαιδευτικού, αυτός τοποθετείται στη δεύτερη, Τρίτη, 
κ.λ.π προτίµησή του.  

 Μετά την οριστικοποίηση της κατανοµής των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα 
επιµόρφωσης υπογράφονται οι συµβάσεις για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων. Οι συµβάσεις υπογράφονται αφενός µεν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
αφετέρου δε από τα Κ.Σ.Ε. Β΄ Επιπέδου. Κάθε σύµβαση αφορά στην υλοποίηση 
ενός προγράµµατος επιµόρφωσης µε 11 έως 15 συµµετέχοντες. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις είναι δυνατή η υλοποίηση ενός προγράµµατος επιµόρφωσης µε 
λιγότερους από 11 συµµετέχοντες. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου 
είναι συνολικής διάρκειας 96 ωρών και κάθε επιµορφωτική συνάντηση είναι 
τρίωρης ή τετράωρης διάρκειας, µε µέγιστο τις 12 ώρες εβδοµαδιαίως. Τα 
µαθήµατα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να µην παρεµποδίζεται η 
κανονική λειτουργία των σχολείων.  

 

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Τα προγράµµατα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου διεξάγονται στις περιόδους 
επιµόρφωσης που καθορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέχρι τη λήξη της Πράξης.  
 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Α) ∆ηµόσια Σχολεία Κ.Σ.Ε.  
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Ο προϋπολογισµός δαπανών για κάθε πρόγραµµα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου που 
υλοποιείται από ∆ηµόσιο Σχολείο – Κ.Σ.Ε. είναι κατ’ ανώτατο όριο 6.550 € (έξι 
χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ), ο οποίος κατανέµεται σε αµοιβές προσώπων 
και σε δαπάνες για αναλώσιµα και λειτουργικά έξοδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στον οικονοµικό οδηγό της Πράξης, ως εξής:  

Αµοιβές προσώπων που µετέχουν στο πρόγραµµα 

 Αµοιβή συντονιστή του προγράµµατος, ποσό 600 € (εξακόσια ευρώ).  

 Αµοιβή καταχωριστή στοιχείων του προγράµµατος, ποσό 400 € (τετρακόσια 
ευρώ) 

 Αµοιβή εισηγητή-επιµορφωτή (96 ώρες Χ 36,46), ποσό 3.500 € (τρεις χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ) 

 Αµοιβή βοηθού εισηγητή – επιµορφωτή, ποσό 1.200 € (χίλια διακόσια ευρώ) 

Αναλώσιµα και λειτουργικά έξοδα 

 Επισκευές και συντηρήσεις εξοπλισµού, µέχρι του ποσού των 400 € (τετρακόσια 
ευρώ) 

 Έντυπα και γραφική ύλη, µέχρι του ποσού των 150 € (εκατόν πενήντα ευρώ) 

 Τηλεπικοινωνιακά κόστη, µέχρι του ποσού των 200 € (διακόσια ευρώ) 

 Λοιπές παροχές τρίτων, µέχρι του ποσού των 100 € (εκατό ευρώ) 

 

Όλα τα παραπάνω ποσά αποτελούν το ανώτατο όριο δαπάνης, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Αυτό σηµαίνει ότι, αν για παράδειγµα δεν 
αγορασθούν έντυπα και γραφική ύλη, το ποσό που έχει προϋπολογισθεί για τη 
δαπάνη αυτή δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αύξηση του προϋπολογισµού άλλων 
δαπανών, οπότε χάνεται.  

Β) Λοιπά Κ.Σ.Ε.  
Τα λοιπά Κ.Σ.Ε. για κάθε πρόγραµµα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου που υλοποιούν 
αµείβονται µε το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (6.550 
€), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η αµοιβή στο Κ.Σ.Ε. καταβάλλεται µετά την 
ολοκλήρωση κάθε προγράµµατος και την επίσηµη αποδοχή του.  

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η υποβολή αίτησης – δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://b-
epipedo.cti.gr/esepB µε τη χρήση του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης 
που διαθέτουν όλα τα πιστοποιηµένα Κ.Σ.Ε. των ανωτέρω Πράξεων. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση – δήλωση έως τις 02/06/2008  
Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τρείς(3) εφηµερίδες θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της Πράξης.  

Υπενθυµίζεται ότι στην αίτηση – δήλωση κάθε Κ.Σ.Ε. δηλώνει  

− την πρόθεσή του να αναλάβει την υλοποίηση επιµορφωτικών 
προγραµµάτων για εκπαιδευτικούς ενός ή περισσοτέρων από τους 
κλάδους στους οποίους απευθύνεται η Πράξη (ήτοι ΠΕ02, ΠΕ03, 
ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70), κατά σειρά προτίµησης.  

− ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όσον αφορά τις προδιαγραφές 
εξοπλισµού και λογισµικού που διαθέτει, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της 
παρούσας. 
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Η αίτηση – δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του φορέα και να αποσταλεί µε φαξ στον αριθµό 2610 960 399. Στη 
περίπτωση των δηµόσιων σχολείων, η αίτηση υπογράφεται από το ∆ιευθυντή ή τον 
Υποδιευθυντή ή τον υπεύθυνο που ορίστηκε µε απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων.  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://b-epipedo.cti.gr → (Επιλογή) Help 
Desk → (Επιλογή) Έντυπο Υποβολής Ερωτήµατος.  

Αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης δύνανται οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από την 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Γραφείο 1031 (Πρωτόκολλο) ή την ιστοσελίδα της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.eye-
ypepth.gr). 

Την παρούσα συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής τα ακόλουθα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Γεωγραφική κατανοµή (ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης) των Προγραµµάτων 
Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Β΄ Επιπέδου (ανά κλάδο εκπαιδευτικών)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για την Επιµόρφωση  
Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου στα Κ.Σ.Ε. 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ 
 
 

                  ∆ηµήτρης Πλατής 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
• Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥΕ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
• Μονάδες Α1β, Γ, ∆ 
 
Πίνακας Αποδεκτών:  
Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσω των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
 



 8

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο ελάχιστος εξοπλισµός που απαιτείται ανά αίθουσα για την πιστοποίηση είναι: 
 Αριθµός Η/Υ: 11 
 Προδιαγραφές H/Y: τουλάχιστον Pentium 533 (ή άλλο επεξεργαστή 

αντίστοιχης υπολογιστικής ισχύος)- 256 MΒ RAM - 40 GB σκληρό δίσκο, 
SVGA 16 ΜΒ, έγχρωµη οθόνη, 16 bit ήχο stereo. 

 Όλοι οι σταθµοί εργασίας να είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο και να έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω γραµµής ISDN (τουλάχιστον 64 Kbps) ή 
καλύτερη 

 Ως λογισµικό προβλέπεται τουλάχιστον Windows 2000 Professional (Ελληνική 
Έκδοση) µε Office 2000 Professional στα Ελληνικά και Internet Explorer 6 
τουλάχιστον. 

 Εκτυπωτής inkjet έγχρωµος ή Laser ασπρόµαυρος. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό λογισµικό, κάθε Κ.Σ.Ε. που υποβάλλει αίτηση για να 
πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β΄ Επιπέδου για συγκεκριµένο κλάδο 
εκπαιδευτικών, θα πρέπει να διαθέτει και να έχει εγκαταστήσει έτσι ώστε να 
λειτουργούν εύρυθµα στο εργαστήριο υπολογιστών, τους ακόλουθους τίτλους 
εκπαιδευτικού λογισµικού1 ανάλογα µε τον κλάδο για τον οποίο θέλει να αναλάβει 
προγράµµατα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου.  

 

Εργαλεία γενικής χρήσης για όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών -  
 

Α/Α Εργαλεία Γενικής Χρήσης   
1 Επεξεργαστής Κειµένου (πχ. Ms-Word) 
2 Λογιστικό φύλλο (πχ. Ms-Excel) 
3 Λογισµικό παρουσιάσεων  (πχ. Powerpoint) 
4 Web Browser (πχ. Internet Explorer, Mozilla Firefox) 
5 Λογισµικό ανάπτυξης 

ιστοσελίδων (πχ. FrontPage) 

 

                                                 
1 Αναλυτικότερες πληροφορίες για τους τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού διατίθενται στη διεύθυνση: 
http://b-epipedo.cti.gr.  
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Κλάδος ΠΕ02 

 

Α/Α Όνοµα λογισµικού Γνωστικό αντικείµενο 
1 Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA Ιστορία  

2 ∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην 
Αρχαία Ελλάδα 

Αρχαία Ελληνικά  

3 Γλώσσα η Ελληνική: Οι περιπέτειες 
των λέξεων 

Γλωσσσική ∆ιδασκαλία  

4 Ιστορία Γυµνασίου  Ιστορία  

5 Μυκηναϊκός Πολιτισµός (Αβάκιο) Ιστορία  

6 ∆ΙΑΛΟΓΟΣ Φιλοσοφία  

7 Κασταλία  Κοινωνιολογία, Ιστορία, Αισθητική 
Αγωγή 

8 ΘΥΜΗΣΙΣ  Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία  

 
Σώµατα Κειµένων - Λεξικά, διαθέσιµα µέσω διαδικτύου 
 

1 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
(Λεξικά και Σώµατα 
Κειµένων). 

Νέα ελληνική 
γλώσσα http://www.greek-

language.gr/ 
2 Ινστιτούτο Επεξεργασίας 

Λόγου 
Νέα ελληνική 
γλώσσα http://www.ilsp.gr 

3 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
(Λεξικά και Σώµατα 
Κειµένων). Αρχαία Ελληνικά 

http://www.greek-
language.gr/ 

4 Περσέας Αρχαία Ελληνικά http://www.perseus.tufts.edu/ 
 
 

Κλάδος ΠΕ03 
 
 

Α/Α Όνοµα λογισµικού Γνωστικό αντικείµενο 
1 Cabri Geometry II ή The Geometer's 

Sketchpad 
Γεωµετρία, Άλγεβρα, Τριγωνοµετρία 

2 Function Probe Μαθηµατικά, Φυσική  

3 Modellus Φυσική, Μαθηµατικά, Βιολογία, 
Οικονοµία 

4 Χελωνόκοσµος  
(Αβάκιο) 

Μαθηµατικά (Γλώσσα Logo) 

5 Ταξινοµούµε  
(Αβάκιο) 

∆ιαχείριση δεδοµένων 
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Κλάδος ΠΕ04 

 
 

Α/Α Όνοµα λογισµικού Γνωστικό αντικείµενο 
1 Interactive Physics Φυσική  

2 Modellus Φυσική, Μαθηµατικά, Βιολογία, 
Οικονοµία 

3 ΣΕΠ Φυσική, Χηµεία (Θερµότητα, 
Θερµοδυναµική) 

4 ΦΥΣΙΚΗ Β' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
"Ένα Υπέροχο Ταξίδι στον Κόσµο 
της ΦΥΣΙΚΗΣ για τα Παιδιά του 
Γυµνασίου" 

Φυσική 

5 ΧΗΜΕΙΑ Β' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
"Ο Θαυµαστός Κόσµος της Χηµείας 
για το Γυµνάσιο" 

Χηµεία 

6 IrYdium Chemistry Lab Χηµεία 

7 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α'& Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βιολογία 

8 Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου 
Σώµατος 

Βιολογία, Ανθρωπολογία 

9 ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ        Α' & Β' 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Γεωγραφία-Γεωλογία 

10 ΓΑΙΑ ΙΙ Γεωγραφία, Φυσική, Μαθηµατικά, 
Αστρονοµία, Ιστορία Επιστηµών και 
Τεχνολογίας 

 
Κλάδος ΠΕ60/70 

 

Α/Α Όνοµα λογισµικού Γνωστικό αντικείµενο 
1 Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA Ιστορία  
2 Relevation Natural Art Ζωγραφική - Ανάπτυξη 

δηµιουργικότητας, Επικοινωνία και 
Έκφραση 

3 Ιδεοκατασκευές Γλώσσα 

4 Μαθηµατικά Γ' ∆' Ε' ΣΤ' ∆ηµοτικού Μαθηµατικά 

5 Ανακαλύπτω τις Μηχανές Φυσικές Επιστήµες 

6 ∆ηµιουργός Μοντέλων ΙΙ ή 
ModellingSpace 

Εννοιολογική χαρτογράφηση και 
µοντελοποίηση για διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα 

7 ΓΑΙΑ ΙΙ Φυσικές Επιστήµες 

8 Χελωνόκοσµος  
(Αβάκιο) 

Μαθηµατικά (Γλώσσα Logo) 

9 Ταξινοµούµε  
(Αβάκιο) ή Tabletop 

∆ιαχείριση δεδοµένων 
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∆ιαθέσιµα µέσω διαδικτύου 
 
1 Google Earth & 

Google Maps 
http://earth.google.com/, 
http://maps.google.com/ 

2 Ψηφιακές 
εγκυκλοπαίδειες  

(πχ. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/) 
 

3 Λεξικά και 
σώµατα κειµένων 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-language.gr/) ή 
Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειµένων (ΙΕΛ: 
http://www.ilsp.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Γεωγραφική κατανοµή  
(ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης) 

 των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Β΄ Επιπέδου  
(ανά κλάδο εκπαιδευτικών)  

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04 ΠΕ60-70 Σύνολο 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 2 4 8 15 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 2 1 4 1 8 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 4 3 3 4 14 
ΑΡΤΑΣ 1 0 1 5 7 
Α' ΑΘΗΝΑΣ 10 4 6 12 32 
Β' ΑΘΗΝΑΣ 4 2 4 5 15 
Γ' ΑΘΗΝΑΣ 8 3 6 9 26 
∆' ΑΘΗΝΑΣ 5 3 4 5 17 
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 2 4 6 16 
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 1 1 2 7 
ΠΕΙΡΑΙΑ 9 3 7 11 30 
ΑΧΑΙΑΣ 2 4 12 3 21 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 3 5 2 12 
∆ΡΑΜΑΣ 3 2 1 1 7 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 0 2 4 2 8 
ΕΒΡΟΥ 0 6 0 0 6 
ΕΥΒΟΙΑΣ 3 0 4 2 9 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0 0 0 3 3 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 0 0 0 0 
ΗΛΕΙΑΣ 0 1 3 2 6 
ΗΜΑΘΙΑΣ 1 2 3 7 13 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 0 2 0 2 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 0 0 4 6 
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 3 6 6 23 
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 4 8 9 32 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 0 4 11 20 
ΚΑΒΑΛΑΣ 1 2 1 0 4 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 0 0 5 7 12 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 0 0 2 6 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 0 0 5 7 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 0 0 0 0 
ΚΙΛΚΙΣ 2 2 3 5 12 
ΚΟΖΑΝΗΣ 2 1 2 5 10 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 2 4 4 12 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 2 0 1 2 5 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 0 5 2 8 
ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0 12 5 19 
ΛΑΣΗΘΙΟΥ 0 0 0 0 0 
ΛΕΣΒΟΥ 0 2 0 2 4 
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 1 0 0 2 3 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0 0 2 2 4 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0 2 4 0 6 
ΞΑΝΘΗΣ 0 3 2 0 5 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04 ΠΕ60-70 Σύνολο 

ΠΕΛΛΗΣ 2 0 1 2 5 
ΠΙΕΡΙΑΣ 1 0 3 4 8 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2 0 0 5 7 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 0 0 2 2 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 0 4 0 0 4 
ΣΑΜΟΥ 0 0 2 0 2 
ΣΕΡΡΩΝ 6 1 4 2 13 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 0 4 5 9 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 0 2 2 5 9 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1 0 0 4 5 
ΦΩΚΙ∆ΟΣ 0 1 1 1 3 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 3 0 3 6 12 
ΧΑΝΙΩΝ 0 0 0 1 1 
ΧΙΟΥ 0 0 0 1 1 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0 0 1 3 4 

Σύνολα 122 73 158 204 557 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
 

Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για την Επιµόρφωση  Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου στα Κ.Σ.Ε. 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70 (18 ώρες) 
 

Α/Α ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1. 2 ώρες Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών 
στην εκπαίδευση, 
εκπαιδευτική 
πολιτική και 
επιστηµονική 
θεµελίωση 

Οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να γνωρίζουν στοιχειωδώς: 
 
α) τους στόχους της ΕυρωπαΪκής Ένωσης για το 2010 και γενικότερα 
την πολιτική των Ευρωπαϊκών χωρών για τη χρήση και αξιοοποιηση 
των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδιακασία 
 
β) τα µοντέλα ένταξης, των ΤΠΕ  αυτών σε µακροεπίπεδο 
(εκπαιδευτική πολιτική) όσο και σε µικροεπίπεδο (σχολική µονάδα) 
   
 

 
 
1.1. Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόµηση της κοινωνίας της Γνώσης. -  Η ένταξη 

των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010. 
 
 
1.2. Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής µονάδας 
  

2. 4 ώρες Σύγχρονες 
αντιλήψεις για τη 
µάθηση και τη 
διδασκαλία και η 
εφαρµογή τους µε 
εργαλεία 
υπολογιστικής και 
δικτυακής 
τεχνολογίας 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 
 
α) να έχουν βασικές γνώσεις των κυριοτέρων  ρευµάτων σκέψης στις 
σύγχρονες θεωρίες µάθησης  και των επιπτώσεων τους στην 
οργάνωση διδακτικών καταστάσεων µε τη βοήθεια των ΤΠΕ 
 
β) να γνωρίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της αξιοποίησης των ΤΠΕ 
σύµφωνα µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης και σύγχρονες 
παιδαγωγικές αντιλήψεις. 
 
γ) να γνωρίζουν χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του 
µαθητή έτσι όπως αυτοί διαµορφώνονται µέσα από τις σύγχρονες 
αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία. 
 
 
δ) να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων µε διαθεµατικό χαρακτήρα και τύπου project. 

2.1. Σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση: 
• Συµπεριφορισµός 
• Γνωστικός κονστρουκτιβισµός 
• Η κοινωνικοπολιτισµικές θεωρήσεις µάθησης 

Επιπτώσεις των θεωρήσεων αυτών  στην οργάνωση διδακτικών 
καταστάσεων. Ρόλος των ΤΠΕ. 
 
 
2.2  Σύγχρονες προσεγγίσεις στη ∆ιδακτική και δηµιουργία πλαισίου 
εκπαιδευτικών σεναρίων-δραστηριοτήτων-διδακτικού υλικού µε τη 
διαµεσολάβηση των ΤΠΕ όπως: οµαδοσυνεργατική µάθηση, µέθοδος σχεδίου 
δράσης (project) και επίλυση προβληµάτων (problem solving). Ανάπτυξη 
µαθησιακών περιβαλλόντων µε τη συµβολή των ΤΠΕ.  
Χαρακτηριστικά των ρόλων διδασκόντων και µαθητών στα νέα µαθησιακά 
περιβάλλοντα. 
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Α/Α ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ε) να έχουν γνώσεις του ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν οι 
ψηφιακές Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης 

 
 
2.3  Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης 
 

3. 7 ώρες Χρήση των βασικών 
εργαλείων 
πληροφορικής, 
πολυµεσικών 
εργαλείων και του 
διαδικτύου 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 
 
α) να µπορούν να αναζητούν µε αποτελεσµατικό τρόπο πληροφορίες 
και ψηφιακούς πόρους µέσα από το διαδίκτυο και να είναι σε θέση να 
εκτιµήσουν την αξιοπιστία και την εν γένει διδακτική αξία των 
πληροφοριών αυτών, έχοντας επίγνωση των πρακτικών ορθής 
χρήσης τους. 
 
β) να γνωρίζουν τις θεωρητικές αρχές αξιοποίησης του διαδικτύου 
στην διδασκαλία και τη µάθηση και διδακτικές προσεγγίσεις µε τη 
χρήση του διαδικτύου.  
 
γ) να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυµεσικό υλικό για µια 
συγκεκριµένη εκπαιδευτική χρήση. 
 
δ) να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Μάθησης και Περιεχοµένου 
 
ε) να κατανοούν τις δυνατότητες:των επεξεργαστών κειµένου, των 
λογιστικών φύλλων, των λογισµικών παρουσίασης και εν γένει των 
εφαρµογών γραφείου. Να µπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε τα προαναφερθέντα λογισµικά 
γενικής χρήσης.  

3.1 Το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρω,ν ως µέσο 
επικοινωνίας και ως «χώρος» δηµοσίευσης έργων.. Αξιοπιστία πληροφοριών, 
copyright και ορθή χρήση πληροφοριών. Νetiquette.  
 
 
3.2 Aξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών. 
 
 
3.3  Σχεδίαση µαθηµάτων µε χρήση του διαδικτύου 
 
 
3.4. ∆ηµιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυµέσων και Υπερµέσων 
 
3.5. Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης (CMS, LMS): Γνωριµία και χρήση. 
 
 
3.6. Οµογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισµικού γενικής χρήσης- 
Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης 
 

4. 3 ώρες  Χρήση 
εκπαιδευτικού 
λογισµικού 

Οι επιµορφωτές πρέπει: 
 
 
α)  να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες λογισµικού από πλευράς 
χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων µε τη χρήση τους 
και να είναι σε θέση να αποφανθούν για το πλαίσιο ένταξης ενός 
εκπαιδευτικού λογισµικού µετά από σχετική αξιολόγησή του. 
 
 
 
 
β)  να είναι ενηµερωµένοι για χαρακτηριστικά εκπαιδευτικά λογισµικά, 
εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας. 
 

 
4.1  Βασικές κατηγορίες λογισµικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από 
πλευράς δραστηριοτήτων µε τη χρήση τους 
 
 
 
4.2  Προβληµατική και κριτήρια αξιολόγησης, πλαίσιο ένταξης και 
καταλληλότητας εκπαιδευτικού λογισµικού 
 
 
 
4.3  Συνοπτική παρουσίαση, υφιστάµενου εκπαιδευτικού λογισµικού 
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Α/Α ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
(Λογισµικό ΥΠΕΠΘ και ευρέςως χρηιµοποιούµενο λογισµικό Ανοιχτού κώδικα) 
-  
 
 
 

5. 2 ώρες Θέµατα 
υποστήριξης 
σχολικών 
εργαστηρίων  

Οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις για θέµατα 
λειτουργίας και ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής.  
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί  πρέπει: 
 
α) να έχουν βασικές λειτουργικές γνώσεις σχετικές µε τα δίκτυα και 
τους σταθµούς εργασίας. 
 
β) να µπορούν να διαχειρίζονται περιφερειακές συσκευές και 
αποθηκευτικά µέσα και να αντιµετωπίζουν στοιχειωδώς θέµατα 
ασφαλείας. 

 
 
 
 
5.1 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής: Γνωριµία, χρήση και διαχείριση. 
Στοιχεία από το ∆ιαδίκτυο: διευθυνσιοδότηση, TCP / IP κ.ά. 
 
5.2 Εισαγωγή στα θέµατα ασφάλειας (αντιβίωση, κλπ) και αντιγράφων 
ασφαλείας (backup) 

 
 

 



 

 17 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 

 
 

Α/Α 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση και τη 
διδασκαλία των 
φιλολογικών µαθηµάτων 

 
 

Επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής εµπειρίας από την εισαγωγή 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα τη διδασκαλία των 
φιλολογικών µαθηµάτων (Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Ιστορία). Σύνδεση της εισαγωγής των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία µε ευρύτερα ζητήµατα, όπως η νέα οικονοµική 
πραγµατικότητα, η κοινωνία της γνώσης και οι νέες δεξιότητες που 
απαιτούνται στους εργασιακούς χώρους. Έµφαση στις δυσκολίες και 
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται και ιδιαίτερα στην ελληνική εµπειρία. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν α) Βασικά στάδια κατά την 
εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία και την εκπαίδευση. β) Να κατανοούν 
την εισαγωγή των ΤΠΕ σε συνάρτηση µε ευρύτερα θέµατα, όπως η 
κοινωνία της γνώσης και της δηµιουργικότητας. γ) Να αντιλαµβάνονται 
και να ερµηνεύουν τις συστηµικού τύπου δυσκολίες που έχει η εισαγωγή 
των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία.  
 

6.1 Βασικά στοιχεία εξέλιξης της επιστήµης και των 

εργαλείων ΤΠΕ για τη µάθηση των επιµέρους γνωστικών 

αντικειµένων 

 
• Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από το 

τεχνικοκεντικό στο ολοκληρωµένο πρότυπο. 
• Σύνδεση του ολοκληρωµένου προτύπου µε τη νέα 

οικονοµική πραγµατικότητα: η κοινωνία της 
γνώσης και οι απαιτήσεις για δηµιουργικότητα 
(δηµιουργία νέων υποκειµένων). 

•  Η διεθνής, η ευρωπαϊκή και η ελληνική εµπειρία. 
• Συνήθεις δυσκολίες κατά την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία. 
 

1.β 3 ώρες ΤΠΕ και γραµµατισµός Σύνδεση των ΤΠΕ µε το γραµµατισµό και τη διδασκαλία των 
φιλολογικών µαθηµάτων. Νέος γραµµατισµός και διδασκαλία των 
φιλολογικών µαθηµάτων. Ανάλυση των σχολικών διδακτικών πρακτικών 
και των περιθωρίων που δίνουν για αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
 

•  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατανοήσουν την ευρύτερη 
σχέση των ΤΠΕ µε τις νέες µορφές γραµµατισµού που 
ισχύουν πια στην κοινωνία και που είναι απαραίτητο να 
διατρέχουν τα σχολικά Π.Σ.  

• Θα πρέπει να µπορούν να διαβάζουν δηµιουργικά τις σχολικές 
διδακτικές πρακτικές και να µπορούν να αναπτύσσουν τις 
απαραίτητες στρατηγικές για την γόνιµη αξιοποίηση των ΤΠΕ 
σε κάθε µία από αυτές. 

 

• Γραµµατισµός και νέος γραµµατισµός. 
• Νέος γραµµατισµός και φιλολογικά µαθήµατα. 

Σύνδεση µε το ολοκληρωµένο πρότυπο. 
• Ανάλυση της ελληνικής σχολικής πραγµατικότητας 

και εντοπισµός των περιθωρίων που επιτρέπει για 
δηµιουργικές παρεµβάσεις (τυπικές, ηµιτυπικές, 
άτυπες µορφές σχολικού γραµµατισµού και 
περιθώρια αξιοποίησης των ΤΠΕ).  

2 15 ώρες ∆ιδακτική των 
Φιλολογικών 
Μαθηµάτων και ΤΠΕ 

Βασικές αρχές στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας της 
Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας και της 
Ιστορίας. Επιδιώκεται να τονιστεί η συνάφεια µε τις ΤΠΕ.  

•  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατανοήσουν βασικές 
κατακτήσεις στη διδακτική του κάθε διδακτικού αντικειµένου µε 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

6.2 Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και 
µάθηση του γνωστικού αντικειµένου 
6.4  Παρουσίαση, σύγκριση και προβληµατισµός για την 
επίδραση των ΤΠΕ  στη διαµόρφωση της  διδακτικής του 
γνωστικού αντικειµένου. ∆υσκολίες µάθησης και η διαχείρισή 
τους µε τις ΤΠΕ 
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Α/Α 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

•  Θα πρέπει να µπορούν να συνδέουν τις κατακτήσεις αυτές µε 
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

• Θα πρέπει να κατανοήσουν, κυρίως, τις κοινές διδακτικές 
αρχές που διαπερνούν τις επιστηµονικές αναζητήσεις των 
φιλολογικών µαθηµάτων. 

 

•  Πρόσφατες επιστηµονικές αναζητήσεις στη 
διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. 
Σύνδεση µε τις ΤΠΕ. 

•  Πρόσφατες επιστηµονικές αναζητήσεις στη 
διδασκαλία της Ιστορίας. Σύνδεση µε τις ΤΠΕ. 

•  Πρόσφατες επιστηµονικές αναζητήσεις στη 
διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών. Σύνδεση µε 
τις ΤΠΕ. 

6.3 Ρόλοι, αντιλήψεις, παραδοχές εκπαιδευτικών και 

µαθητών αναφορικά µε το γνωστικό αντικείµενο και υπό το 

πρίσµα των ΤΠΕ 

• Ρόλοι, κοινές αντιλήψεις και παραδοχές στη 
διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. 

3 9 ώρες Χρήση βασικών 
εργαλείων 
πληροφορικής ανά 
ειδικότητα 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν  τη σπουδαιότητα και τις 
δυνατότητες των περιβαλλόντων γενικής χρήσης (Προγράµµατα 
Επεξεργασίας Κειµένου, λογιστικών φύλλων, παρουσίασης, διαδίκτυο) 
και πώς µπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των φιλολογικών 
µαθηµάτων. 

3.8 Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής ανά ειδικότητα 
Περιβάλλοντα πρακτικής γραµµατισµού, οι ιδιαιτερότητές 
τους και η ως τώρα έρευνα - εµπειρία από τη διδακτική 
αξιοποίησή τους: 
-Προγράµµατα Επεξεργασίας Κειµένου και διδασκαλία του 
γραπτού λόγου. 
-∆ιαδίκτυο και διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. 
-∆ιαδίκτυο και νέος γραµµατισµός: οι ιδιαιτερότητες της 
αναζήτησης, σύνθεσης και παρουσίασης ενός κειµένου. 
-Πολυτροπικότητα και νέα µέσα 
-Λογιστικά φύλλα  
-Προγράµµατα παρουσίασης 
 

4  15 ώρες Χρήση λογισµικών 
ειδικότητας για  την 
αξιοποίησή τους στη 
διδασκαλία και τη 
µάθηση 

 
 
 
 

Παρουσίαση, συγκριτική µελέτη και ανάλυση των βασικών λογισµικών 
για το κάθε διδακτικό αντικείµενο. ∆ιαµόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης 
των λογισµικών αυτών µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε 
στις προηγούµενες ενότητες. ∆υνατότητες αξιοποίησης. Ειδικότερα: 
 
α. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τις κυριότερες κατηγορίες 
εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία των φιλολογικών 
µαθηµάτων.  
β.  Θα πρέπει να γνωρίζουν να οργανώνουν και να υποστηρίζουν το 
σχολικό εργαστήριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται κατά 
τον καλύτερο τρόπο οι διδακτικές τους προτεραιότητες (π.χ. θέµατα 
λειτουργίας του εργαστηρίου, λογισµικού που είναι απαραίτητο για τις 
διδακτικές ανάγκες και πώς είναι καλύτερα να έχει εγκατασταθεί, 

4.5 Εκµάθηση της χρήσης λογισµικών ειδικότητας για την 
αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη µάθηση του 
γνωστικού αντικειµένου 
Παρουσίαση, συγκριτική µελέτη και ανάλυση λογισµικών 
ειδικότητας. Η επιλογή κατά κύριο λόγο θα πρέπει να γίνει 
από τα εγκεκριµένα από το ΥΠΕΠΘ εκπαιδευτικά λογισµικά  
που καλύπτουν τις πιο γνωστές κατηγορίες λογισµικού. 
Ενδεικτικά προτείνονται λογισµικά στον πίνακα που 
επισυνάπτεται.* 

• Εξετάζονται σε βάθος τουλάχιστον ένα 
εκπαιδευτικό λογισµικό για κάθε γνωστικό 
αντικείµενο (Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, 
Α.Ε.Γ.Γ, Ιστορία). 
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Α/Α 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

εξιοποίηση του τοπικού δικτύου κλπ.). 
γ. Να µπορούν να διαβάζουν κριτικά το κάθε λογισµικό, µε βάση τον 
προβληµατισµό που αναπτύχθηκε στις προηγούµενες ενότητες  
δ. Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των λογισµικών 
που µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση νέου εµπλουτισµένου 
µαθησιακού περιβάλλοντος. 
ε. Να µπορούν να κατατάσσουν το κάθε λογισµικό σε κλειστό, ανοιχτό, 
περιβάλλον πρακτικής γραµµατισµού, να µπορούν να τα διαβάζουν ως 
προϊόντα που ενσωµατώνουν συγκεκριµένες διδακτικές θεωρίες και 
αρχές (εποµένως ως µη ουδέτερα µέσα) και να αντιλαµβάνονται σε 
ποιες περιπτώσεις και για ποιους λόγους µπορούν να αξιοποιούν το 
καθένα από αυτά. 
στ. Να γνωρίζουν πώς αξιοποιήθηκε ως τώρα η κάθε κατηγορία 
εκπαιδευτικού λογισµικού στην εκπαίδευση (µε παραδείγµατα). 
ζ. Να γνωρίζουν επιλεγµένα διαδικτυακά λογισµικά και τις δυνατότητες 
εφαρµογής τους στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων.  

• Εξετάζονται αντιπροσωπευτικά λογισµικά από 
διαφορετικές κατηγορίες όπως: 

1. Κλειστά περιβάλλοντα διδασκαλίας: δυνατότητες 
αξιοποίησης  µε βάση τις προηγούµενες ενότητες . 
2. Ανοιχτά – διερευνητικά περιβάλλοντα: δυνατότητες 
αξιοποίησης  µε βάση τις προηγούµενες ενότητες . 
 

• Εξετάζεται το εκπαιδευτικό λογισµικό ως κείµενο 
που ενσωµατώνει διδακτικές αρχές και αντιλήψεις. 

• Προσεγγίζεται η οργάνωση και λειτουργία του 
σχολικού εργαστηρίου, ώστε να εξυπηρετούνται οι 
διδακτικές προτεραιότητες.  

• Παρουσιάζονται επιλεγµένοι διαδικτυακοί τόποι 
(θεµατικοί κατάλογοι, ψηφιακές βιβλιοθήκες, on-
line  λογισµικά, εκπαιδευτικές πύλες, σώµατα 
κειµένων) που αξιοποιούνται στη διδασκαλία των 
φιλολογικών µαθηµάτων. Ενδεικτικά προτείνονται 
διαδικτυακοί τόποι στον  πίνακα που 
επισυνάπτεται.* 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 15 ώρες Αξιολόγηση και 
προσαρµογή 
Εκπαιδευτικών σεναρίων 
και ∆ραστηριοτήτων 

 

Οι εκπαιδευτικοί αναλαµβάνουν να επεξεργαστούν, να παρουσιάσουν 
και να αξιολογήσουν ενδεικτικά,για κάθε φιλολογικό διδακτικό 
αντικείµενο, υπάρχοντα διδακτικά σενάρια διδασκαλίας µε τις ΤΠΕ, που 
τους δίδονται από τους εκπαιδευτές. Η παρουσίαση αυτή αποβλέπει: 

• Στην εξοικείωση µε βασικά στοιχεία σχεδιασµού 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και οργάνωσης της σχολικής 
τάξης και της διδασκαλίας, που υπαγορεύονται  από την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο των 
σύγχρονων αντιλήψεων για τη µάθηση και τη διδασκαλία. 

•  Στην εξοικείωση µε την υπάρχουσα εργασία. 
• Στην εξοικείωση µε το είδος του λογισµικού που αξιοποιήθηκε 

και τη µορφή των σεναρίων που προκρίθηκαν. 
•  Στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί την ικανότητα 

δηµιουργικής ανάγνωσης άλλων σεναρίων και διδακτικών 

6.5 Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείµενο. 
6.6 Ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ στα ΑΠΣ ειδικότητας µέσω 
σεναρίων. 
 -Επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση έτοιµων διδακτικών 
παραδειγµάτων στα φιλολογικά µαθήµατα, που αξιοποιούν 
τις ΤΠΕ (εργαλεία, λογισµικά, δικτυακοί τόποι). Σύνδεση των 
θεωρητικών προσεγγίσεων µε το γνωστικό αντικείµενο  και 
τα χαρακτηριστικά των ΤΠΕ. 
-Αξιολόγηση και κριτική ανάγνωση των διδακτικών 
παραδειγµάτων: καλλιεργείται η ικανότητα µετατροπής µιας 
αρχικής ιδέας προς διαφορετικές πιο δηµιουργικές 
κατευθύνσεις. 
-Καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι 
απαραίτητες για τον αναστοχασµό στη διδακτική πρακτική 
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

εφαρµογών. Να προτείνουν αιτιολογηµένα αλλαγές, 
βελτιώσεις και επεκτάσεις σε ήδη σχεδιασµένες 
δραστηριότητες και σενάρια. 

• Να οδηγηθούν στην µε επαγωγικό τρόπο διαµόρφωση των 
κύριων χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένα διδακτικό 
σενάριο.   

 
Με βάση τις προηγούµενες διαπιστώσεις οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία 
µε του επιµορφωτές αναπροσαρµόζουν  ενδεικτικά, υπάρχοντα σενάρια 
στα φιλολογικά µαθήµατα. Η από κοινού διαµόρφωση διαφορετικών 
εκδοχών ενός σεναρίου θα ενσωµατώνει τις περισσότερες από τις 
θεωρητικές αρχές που αναπτύχθηκαν στις προηγούµενες ενότητες. 
∆ηλαδή: 
-Βασικές αρχές της εποικοδοµητικής και συνεργατικής µάθησης. 
-Βασικές αρχές της ειδικής διδακτικής κάθε γνωστικού αντικειµένου µε τις 
ΤΠΕ 
-Βασικά στοιχεία του νέου γραµµατισµού. 
-Καλλιέργεια της δηµιουργικότητας. 
-∆υνατότητα δηµιουργικής αξιοποίησης του σχολικού χώρου και χρόνου. 
 

και τη βελτίωσή της µε τη χρήση των ΤΠΕ 
 
 
 
 
 
 
-Οι εκπαιδευτικοί αναπροσαρµόζουν  µε τους εκπαιδευτές 

τους ενδεικτικά, υπάρχοντα σενάρια.  

-Αξιοποιούνται οι αρχές του θεωρητικού πλαισίου. 
 

6 18 ώρες Ανάπτυξη εφαρµογή 
και αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικών 
Σεναρίων και 
∆ραστηριοτήτων 

 
Οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν, εφαρµόζουν και 
αξιολογούν  αυτόνοµα (υπό την επίβλεψη επιµορφωτή) σενάρια 
διδασκαλίας στην Ν.Ε. Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Α.Ε.Γ.Γ. και την 
Ιστορία, ενταγµένοι σε οµάδες 2-3 ατόµων. 
Βασική επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι: 

• Να υλοποιηθεί η µεθοδολογία σχεδιασµού και σύνθεσης των 
σεναρίων διδασκαλίας και να εφαρµοστεί το θεωρητικό 
πλαίσιο που αναπτύχθηκε στις προηγούµενες ενότητες. 

• Να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί την ανεξάρτητη ικανότητα 
δηµιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στα µαθήµατά τους. 

• Να µπορούν να διαβάζουν κριτικά την κάθε ενέργειά τους, 
αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο που θα έχει αναπτυχθεί. 

• Να µπορούν να αξιοποιούν τις ΤΠΕ σε επιµέρους φιλολογικά 
διδακτικά αντικείµενα, αλλά και γενικότερα σε όλες τις 
πρακτικές σχολικού γραµµατισµού. 

 

6.7 Ανάπτυξη εφαρµογή και αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 
Σεναρίων και ∆ραστηριοτήτων από τους επιµορφούµενους  
-Αναπτύσσονται  σενάρια από τον κάθε εκπαιδευτικό σε 
επιλεγµένες ενότητες των φιλολογικών µαθηµάτων. 
-Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τη θεµατική ενότητα, αναζητά 
βιβλιογραφία, διερευνά σε βάθος τις διδακτικές και 
µαθησιακές ιδιαιτερότητες, καταγράφει εναλλακτικές 
προσεγγίσεις στη διαχείρισή τους. Σχεδιάζει και αναπτύσσει 
το σενάριο, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία σχεδιασµού και 
το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στις προηγούµενες 
ενότητες. 
 
 -Κάθε σενάριο παρουσιάζεται, συζητείται, αξιολογείται  και 
βελτιώνεται. 
 -Σε κάθε σενάριο αναλύονται οι αρχές που ενσωµατώνονται 
και επιλέγονται συνειδητά η στρατηγική και η τακτική που 
προσφέρεται, ανάλογα µε τα δεδοµένα που υπάρχουν 
(σχολείο, τάξη, υποδοµές κλπ.). 
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* ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 
Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA 
Αρχαία Αττική Πεζογραφία 
∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα 
ΘΥΜΗΣΙΣ (Ηρόδοτος+, Οµηρικά έπη, Ανθολόγιο) 
Ηρόδοτος 
Γλώσσα η Ελληνική: Οι περιπέτειες των λέξεων 
Υποδείγµατα 
Το 21 εν Πλω 
∆ιάνοια 
∆ιάλογος 
Μυκηναϊκός Πολιτισµός 
Ιστορία Α΄ Γυµνασίου- Στα ίχνη των αρχαίων προγόνων 
Βυζαντινή Ιστορία – Από το παρόν στο παρελθόν 
Ιστορία Γ΄ Γυµνασίου 
Η Ελλάδα και ο Κόσµος από τον 19ο στον 20ο Αιώνα 
Κασταλία 
 
http://www.culture.gr 
http://www.e-yliko.gr/ 
http://www.greek-language.gr/ 
http://www.ilsp.gr 
http://www.ime.gr 
http://www.perseus.tufts.edu/ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ03 (78 ώρες) 

 
A/A Ώρες Ενότητες Στόχοι Περιεχόµενα Ενότητας-∆ραστηριότητες 

1 12 ώρες ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΟ 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν το ρόλο των τεχνολογικών 
εργαλείων στη διδακτική των Μαθηµατικών που αφορούν θεωρίες 
µάθησης και µεθόδους διδασκαλίας, σχεδιασµό µαθησιακών 
δραστηριοτήτων που αξιοποιούν εργαλεία διερευνητικής µάθησης, 
επιστηµολογία του αντικειµένου τους, αναλυτικά προγράµµατα, στάσεις 
και πεποιθήσεις.  
Ειδικότερα οι επιµορφούµενοι πρέπει: 
 Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και 
των εργαλείων υπολογιστικής τεχνολογίας για τη µάθηση των 
Μαθηµατικών 

 Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις για τη διδακτική των 
Μαθηµατικών και τις καινούργιες διδακτικές µεθόδους αξιοποίησης 
εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο αυτό 

 Να γνωρίζουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της µαθησιακής 
διαδικασίας στα Μαθηµατικά και τους τρόπους αξιοποίησης των 
ΤΠΕ σε αυτό το πλαίσιο 

 Να γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στα 
Μαθηµατικά καθώς και τρόπους αντιµετώπισης των δυσκολιών 
αυτών γενικά και ειδικά µε τη χρήση των νέων εργαλείων 

 

Βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των εργαλείων ΤΠΕ για τη 
µάθηση των Μαθηµατικών 
 
Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και τη µάθηση των 
Μαθηµατικών 
 
Ρόλοι, αντιλήψεις και παραδοχές εκπαιδευτικών και µαθητών για τα 
Μαθηµατικά και υπό το πρίσµα των ΤΠΕ 
 
Μαθησιακές δυσκολίες και η διαχείριση τους µε τις ΤΠΕ 

2 51 ώρες ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

  ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Στην ενότητα αυτή οι επιµορφούµενοι γνωρίζουν, εξοικειώνονται και 
αναλύουν τα λογισµικά καθώς και προτεινόµενα έτοιµα σενάρια και 
δραστηριότητες. Με τη συγκριτική µελέτη και ανάλυση έτοιµων 
δραστηριοτήτων σε διαφορετικά λογισµικά και εργαλεία ΤΠΕ, οι 
επιµορφούµενοι θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν µε: 
• τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς 

τους, από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς 
δραστηριοτήτων, 

• τα ιστορικά στοιχεία για την δηµιουργία τους, 
• τα στοιχεία των λογισµικών που µπορούν να διευκολύνουν τις 

τρέχουσες διδακτικές πρακτικές  
• τις δυνατότητες των λογισµικών καθώς και τα χαρακτηριστικά 

τους που µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση νέου 
εµπλουτισµένου µαθησιακού περιβάλλοντος. 

 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι άριστα καταρτισµένοι στη χρήση των 

Παρουσίαση, συγκριτική µελέτη και ανάλυση λογισµικών ειδικότητας. Η 
επιλογή κατά κύριο λόγο θα πρέπει να γίνει από τα εκπαιδευτικά λογισµικά 
του ΥΠΕΠΘ που καλύπτουν τις πιο γνωστές κατηγορίες λογισµικού στα 
Μαθηµατικά. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα εξής λογισµικά: 
Περιβάλλοντα δυναµικού χειρισµού γεωµετρικών σχηµάτων: 
Cabri Geometry II, The Geometer’s Sketchpad 
Λογισµικό Πολλαπλών Αναπαραστάσεων: 
Function Probe , GeoGebra 
Λογισµικό µε γλώσσα προγραµµατισµού Logo:‘Χελωνόκοσµος’ 
Ηλεκτρονικά λογιστικά φύλα για τη διαχείριση δεδοµένων: 
Αβάκιο-Ταξινοµούµε, Excel, Tabletop 
Λογισµικό κατασκευής µαθηµατικών µοντέλων:Modellus 
 
Η γνωριµία - εξοικείωση µε το λογισµικό ή το περιβάλλον περιλαµβάνει: 
 Τη γνώση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του λογισµικού (ιδιότητες, 
καταλόγους, επιλογές, προτιµήσεις, ρυθµίσεις κτλ.). 
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βασικών ειδών λογισµικού των Μαθηµατικών. Να είναι σε θέση να 
αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισµικών των 
Μαθηµατικών, την καταλληλότητά τους καθώς και τα ενδεχόµενα 
µαθησιακά οφέλη, έτσι ώστε να µπορούν να επιλέγουν λογισµικά που 
θα χρησιµοποιήσουν για να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
µε αυτά. 
 

 Τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας (τοπικό ή δικτυακό λογισµικό, 
ενδεχόµενοι κωδικοί πρόσβασης κτλ.) του λογισµικού.  

 Ενδεχόµενα θεωρητικά θέµατα (για το κάθε λογισµικό): επιστηµολογικές 
και διδακτικές επιπτώσεις. 

 Τον ιδιαίτερο ρόλο της διεπαφής του λογισµικού. 
 Νέες µεθοδολογίες επίλυσης προβληµάτων µε το λογισµικό ή το 
περιβάλλον (προβλήµατα µε τη γενική έννοια του όρου: µαθηµατικά, 
γλωσσικά κτλ.). 

 
Τα σενάρια που θα διδαχθούν θα αναδείξουν και τις παρακάτω κατηγορίες 
χρήσεων του λογισµικού ως: 
 Απλός ηλεκτρονικός µαυροπίνακας (σχεδίαση σχηµάτων, εκτέλεση 
πράξεων η αναζήτηση πληροφοριών).  

 Προηγµένη «υπολογιστική» µηχανή  
 Πρακτική και εκγύµναση  
 Εκµετάλλευση ειδικών δυνατοτήτων που ενδεχοµένως διαθέτει το 
λογισµικό 

 Προσοµοίωση  
 ∆υνητικό εργαστήριο  
 Ανοιχτά προβλήµατα προς διερεύνηση. 

 
Τα σενάρια που θα διδαχθούν θα αναδείξουν και τις παρακάτω κατηγορίες 
επικοινωνιακών πλαισίων χρήσης: 
 Χρήση ως λογισµικού επίδειξης: ένας Η.Υ. που τον χειρίζεται ο διδάσκων 
και βλέπουν όλοι τα αποτελέσµατα (π.χ. µε µεγάλη οθόνη, τηλεόραση, 
βιντεπροτζέκτορα, µε λογισµικό διαµοίρασης οθονών).  

 Συνεργατική χρήση: µικρές οµάδες µαθητών συνεργάζονται σε έναν Η.Υ.  
 Ατοµική χρήση: κάθε µαθητής χρησιµοποιεί τον Η.Υ. 
 Οµαδική χρήση: οι µαθητές ως τάξη, συνεργάζονται µε άλλους 
αποµακρυσµένους «χρήστες» 

 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των προτεινόµενων σεναρίων θα συζητηθεί η 
χρήση του λογισµικού στις παρακάτω κατηγορίες σχολικών πλαισίων 
χρήσης: 
 διερεύνηση θεµάτων  
 πολύωρο project  
 επίλυση προβληµάτων στο σπίτι  
 επίλυση προβληµάτων στο σχολείο  
 τεστ-διαγώνισµα  
 ελεύθερη απασχόληση  

 
Μέσω της διδασκαλίας των σεναρίων θα δοθεί έµφαση στον τρόπο που  
εφαρµογές µε τη βοήθεια του λογισµικού που καλύπτουν πολλαπλές 
περιπτώσεις χρονικής έκτασης χρήσης του λογισµικού ή περιβάλλοντος:  
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 Επίλυση προβληµάτων  
 Κάλυψη µιας εννοίας  
 Κάλυψη ενός ικανού τµήµατος της ύλης (µιας ενότητας)  

 

  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Να γνωρίσουν µεθόδους και εργαλεία ανάπτυξης και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων για τα Μαθηµατικά 

 Η έννοια και η σηµασία του εκπαιδευτικού σεναρίου και της 
δραστηριότητας 

 Μαθησιακή και παιδαγωγική διάσταση του σεναρίου 
 ∆οµή του σεναρίου 
 Το φύλλο εργασίας ως εργαλείο στη διδακτική/ µαθησιακή διαδικασία 
 Αξιολόγηση του σεναρίου 
 Η έννοια και η σηµασία του διαθεµατικού σεναρίου. 

 
  ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
 

Η ανάλυση διδακτικών σεναρίων, δραστηριοτήτων, φύλλων εργασίας 
και περιβαλλόντων µάθησης µε ΤΠΕ θα συµβάλει ώστε οι 
επιµορφούµενοι: 
 Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία σχεδιασµού εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και οργάνωσης της σχολικής τάξης και της 
διδασκαλίας, που υπαγορεύονται από την παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη µάθηση 
και τη διδασκαλία. 

 Να εκτιµούν την καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού λογισµικού και 
τα ενδεχόµενα µαθησιακά οφέλη, γνωρίζοντας το πλαίσιο ένταξής 
του. 

 Να προτείνουν αιτιολογηµένα αλλαγές, βελτιώσεις και επεκτάσεις σε 
ήδη σχεδιασµένες δραστηριότητες, σενάρια και µαθησιακά 
περιβάλλοντα. 

 Να χρησιµοποιούν ανάλογο διαφορετικό λογισµικό ή διδακτικό 
υλικό για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων διδακτικών 
προβληµάτων και να εντοπίζουν τις διαφορές και τις διδακτικές 
επιπτώσεις. 

 Να σκιαγραφούν επιθυµητά χαρακτηριστικά νέων λογισµικών και 
µαθησιακών περιβαλλόντων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
διδακτικών προβληµάτων 

 Να εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρόγραµµα των 
Μαθηµατικών. 

Προτείνεται η διδασκαλία δέκα πλήρως αναπτυγµένων σεναρίων (2 ανά 
κατηγορία προτεινόµενου λογισµικού), τα οποία να καλύπτουν όσο το 
δυνατό περισσότερες γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράµµατος 
Σπουδών, καθώς και η διδασκαλία ενός διαθεµατικού σεναρίου. (Στο τέλος 
της ενότητας αυτής δίνεται συνοπτικός πίνακας της θεµατικής των 
προτεινόµενων σεναρίων). 
Κατά τη διδασκαλία κάθε σεναρίου ο επιµορφωτής: 
 Παρουσιάζει τις εντολές και τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισµικού. 
 Εµπλέκει τους επιµορφούµενους στις διαδικασίες υλοποίησης του 
σεναρίου. 

 Συζητά µε τους επιµορφούµενους για τους ρόλους που αναλαµβάνουν οι 
µαθητές στο περιβάλλον του σεναρίου. 

 Αναθέτει στους επιµορφούµενους να εκφράσουν τις διαφορές και τις 
οµοιότητες διδασκαλίας των σχετικών θεµάτων µε τον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας. 

 Ζητά στους επιµορφούµενους να εκτιµήσουν και να εκφράσουν τον 
τρόπο ένταξης του σεναρίου στο τρέχον πρόγραµµα σπουδών. 

 Αναθέτει στους επιµορφούµενους να εκφράσουν τις τροποποιήσεις στην 
διδακτική ατζέντα και στο φύλο αν το σενάριο διδαχθεί στην τάξη µε ένα 
υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή στο εργαστήριο µε ένα µαθητή σε κάθε 
υπολογιστή ή ως ελεύθερη εργασία ή στην τάξη σε συνεργασία µε 
άλλους «αποµακρυσµένους» µαθητές. 

 Αναθέτει στους επιµορφούµενους να υποβάλουν προτάσεις βελτίωσης 
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και επέκτασης του σεναρίου και να σχεδιάσουν ένα ανάλογο σενάριο στο 
πλαίσιο του ίδιου λογισµικού. 

 

  Συνοπτικός πίνακας της θεµατικής των προτεινόµενων σεναρίων 

 Γνωστική Περιοχή Γνωστικό Θέµα Τάξη Εργαλείο 

1 Ιδιότητες Παραλληλογράµµων Bασικές γραµµικές-γωνιακές ιδιότητες παραλληλογράµµων Γυµνάσιο Α Αβάκιο - Μικρόκοσµος Χελωνόκοσµου 

2 Μεταβλητές Αναλογίες- Οµοιότητα Γυµνάσιο Β Αβάκιο - Μικρόκοσµος Χελωνόκοσµου 

3 Γεωµετρία  Ιδιότητες τµήµατος που ενώνει τα µέσα πλευρών Γυµνάσιο Γ Geometer’s Sketchpad ή Cabri Geometry II 

4 Γεωµετρία Αξονική Συµµετρία Λύκειο Α Geometer’s Sketchpad ή Cabri Geometry II 

5 Συναρτήσεις Συµµεταβολή, γραφικές Παραστάσεις, µέγιστο, ελάχιστο Γυµνάσιο Α, Β Geometer’s Sketchpad ή Cabri Geometry II 

6 Συναρτήσεις Τριγωνοµετρικές Συναρτήσεις Λύκειο Α-Β Function Probe 

7 Συναρτήσεις H συνάρτηση ψ=αχ+β Γυµνάσιο Γ-Λύκειο 
Α 

Function Probe 

8 Ολοκληρώµατα Έννοια της εξάντλησης - µέτρηση εµβαδού χωρίου Λύκειο Γ Geogebra 

9 Στατιστική ∆ιαχείρηση στατιστικών δεδοµένων Γυµνάσιο Γ Αβάκιο - Ταξινοµούµε 

10 Συναρτήσεις Μελέτη µεγίστου - ελαχίστου Λύκειο Α, Β Μodellus 

11 ∆ιαθεµατικό  Γυµνάσιο  
 

3 15 ώρες ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ 

Οι επιµορφούµενοι στο τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσής τους πρέπει 
να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µία διδασκαλία µε 
τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. 
 

Προτείνεται οι επιµορφούµενοι να χωριστούν σε οµάδες 2-3 ατόµων 
(ανάλογα µε τον αριθµό τους) και: 
α) Να σχεδιάσουν (µε τη βοήθεια του επιµορφωτή τους) και να 
παρουσιάσουν σε 20λ. µία διδασκαλία (διάρκειας 2 ωρών) στους 
συνεπιµορφούµενούς τους. 
Μετά την παρουσίαση να ακολουθήσει σχολιασµός (1 ώρα). 
β) Στη συνέχεια η διδασκαλία αυτή να εφαρµοστεί από τους ίδιους σε 
πραγµατικές συνθήκες (σε εργαστήριο του σχολείου τους µε µαθητές και 
ακροατές τους Μαθηµατικούς του σχολείου και τους επιµορφωτές 
Μαθηµατικούς) 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ04 (78 ώρες) 

 

Α/Α ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1. 3 Χρήση βασικών 
εργαλείων 
πληροφορικής ανά 
ειδικότητα 

Οι επιµορφούµενοι γνωρίζουν και εξοικειώνονται  µε βασικές 

εφαρµογές της πληροφορικής που αφορούν επεξεργασία, 

αναπαράσταση και επικοινωνία στοιχείων και δεδοµένων σε 

εκπαιδευτικά θέµατα. Ειδικότερα οι επιµορφούµενοι θα πρέπει: 

• Να κατανοούν  και να αξιοποιούν στη διδασκαλία τις δυνατότητες, 

των λογιστικών φύλλων, των εργαλείων παρουσίασης, του 

διαδικτύου. 

• Να µπορούν να αναζητούν µε αποτελεσµατικό τρόπο πληροφορίες 

και λογισµικούς πόρους µέσα από το διαδίκτυο. 

3.7. Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής ανά ειδικότητα  

Η γνωριµία και εξοικείωση των επιµορφούµενων γίνεται µε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που αξιοποιούν στη διδασκαλία τις δυνατότητες, των λογιστικών 

φύλλων, των εργαλείων παρουσίασης, του διαδικτύου. 

2. 18 Χρήση λογισµικών 
ειδικότητας για την 
αξιοποίησή τους 
στη διδασκαλία και 
τη µάθηση 

Στην ενότητα αυτή οι επιµορφούµενοι γνωρίζουν, εξοικειώνονται και 

αναλύουν τα λογισµικά καθώς και προτεινόµενα έτοιµα σενάρια και 

δραστηριότητες. Με τη συγκριτική µελέτη και ανάλυση έτοιµων 

δραστηριοτήτων σε διαφορετικά λογισµικά και εργαλεία ΤΠΕ, οι 

επιµορφούµενοι θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν µε: 

• τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς 

τους, από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς 

δραστηριοτήτων, 

• τα ιστορικά στοιχεία για την δηµιουργία τους, 

• τα στοιχεία των λογισµικών που µπορούν να διευκολύνουν τις 

τρέχουσες διδακτικές πρακτικές  

• τις δυνατότητες των λογισµικών καθώς και τα χαρακτηριστικά τους 

που µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση νέου 

εµπλουτισµένου µαθησιακού περιβάλλοντος. 

4.4. Εκµάθηση της χρήσης λογισµικών ειδικότητας για την αξιοποίησή τους στη 
διδασκαλία και τη µάθηση του γνωστικού αντικειµένου 

Παρουσίαση, συγκριτική µελέτη και ανάλυση λογισµικών ειδικότητας. Η επιλογή κατά 

κύριο λόγο θα πρέπει να γίνει από τα εκπαιδευτικά λογισµικά του ΥΠΕΠΘ που 

καλύπτουν τις πιο γνωστές κατηγορίες λογισµικού Φ.Ε. Στην κατεύθυνση αυτή 

ενδεικτικά προτείνονται τα εξής: 

1 INTERACTIVE PHYSICS 
2 MODELLUS 
3 ΓΑΙΑ ΙΙ 
4 Σ.Ε.Π. 
5 ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι & ΙΙ 2 
6 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ 
7 Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 
8 ChemModels 
9 ΧΗΜΕΙΑ 3 

10 IrYdium Chemistry Lab 
11 ChemCalc 
12 ΦΥΣΙΚΗ Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 
13 ΧΗΜΕΙΑ Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 
14 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΥΜ/ΣΙΟΥ 3 
15 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 
16 ΕΓΚ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
17 ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ (MBL) 5 
18 CD ROM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ -SYSTEMA 

TECHNOLOGIES 
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Α/Α ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Επίσης θα παρουσιάζονται Java applets και προσοµοιώσεις 

διδακτικού ή/και ερευνητικού/εκπαιδευτικού  περιεχοµένου που 

έχουν δηµιουργηθεί ή θα δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια της 

επιµόρφωσης  µε γλώσσες προγραµµατισµού (π.χ. FORTRAN, C++, 

Matlab κλπ) και θα συζητάται η δυνατότητα αλλαγής παραµέτρων 

και σχεδιασµού στο κώδικά τους για να προσαρµόζονται στα 

δεδοµένα των θεµατικών ενοτήτων.    

19 Cruiser 
20  Image J 

• Εξετάζονται σε βάθος τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό λογισµικό από κάθε γνωστικό 

αντικείµενο του κλάδου ΠΕ04 (Φυσική, Χηµεία, Γεωγραφία, Βιολογία). 

• Εξετάζονται αντιπροσωπευτικά λογισµικά από διαφορετικές κατηγορίες όπως 

πολυµεσικές εφαρµογές, προσοµοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, συγχρονικές 

διατάξεις. 

• Ανάλογα µε τη σύνθεση του τµήµατος επιµόρφωσης και το επίπεδο των 

επιµορφούµενων, µπορεί να γίνουν επιπλέον επιλογές και από το διαδίκτυο ώστε να 

γνωρίσουν διδακτικές προσεγγίσεις µε τη χρήση του διαδικτύου . 

3. 57 ∆ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου 

3.α 15 ∆ιδακτική των 
Φυσικών Επιστηµών 
και ΤΠΕ 

Οι επιµορφούµενοι: 

• Θα γνωρίσουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της 

διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας στα γνωστικά αντικείµενα 

της ειδικότητάς τους, τις αντιλήψεις των µαθητών και τις δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν οι µαθητές  στην κατανόηση φαινοµένων και 

εννοιών  καθώς και τρόπους αντιµετώπισής τους  

• Θα γνωρίσουν τους τρόπους ανάπτυξης δεξιοτήτων στάσεων και 

γνωστικών λειτουργιών στις Φυσικές Επιστήµες κατά τη 

διδασκαλία µε ΤΠΕ. 

• Θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού 

και του µαθητή, όπως αυτοί διαµορφώνονται µέσα από τις 

σύγχρονες πρακτικές στην οργάνωση της τάξης και της 

6.1. Βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των εργαλείων ΤΠΕ για τη µάθηση 
των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων. 

6.2. Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και µάθηση του γνωστικού 
αντικειµένου 

6.3. Ρόλοι, αντιλήψεις, παραδοχές εκπαιδευτικών και µαθητών αναφορικά µε το 
γνωστικό αντικείµενο και υπό το πρίσµα των ΤΠΕ. 

 

                                                 
2 Πρόκειται για το λογισµικό της Γενναδείου Σχολής 
3 Πρόκειται για το λογισµικό που δηµιουργήθηκε από την εταιρία Αθανάσιος Α. Καστανιώτης ΑΕΒΕ∆Ε στα πλαίσια του προγράµµατος «ΕΛΠΗΝΩΡ». 
4 Πρόκειται για τα πολυµεσικά περιβάλλοντα των CD του ΠΙ που συνοδεύουν τα νέα σχολικά βιβλία του Γυµνασίου ως υποστηρικτικό διδακτικό υλικό. 
5 Πρόκειται για το λογισµικό «DBLAB 3.2» που συνοδεύει τις συγχρονικές διατάξεις των εργαστηρίων ΦΕ. 
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διδασκαλίας, καθώς και µεθόδους ενίσχυσης της εποικοδοµητικής 

και διερευνητικής  συµµετοχής στη µάθηση µάθησης από τους 

µαθητές. 

• Θα γνωρίσουν διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη 

χρήση των ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητάς τους, τις 

επιστηµολογικές και µαθησιακές παραδοχές καθώς και το πλαίσιο 

αλληλεξάρτησης εκπαιδευτικών πρακτικών, ΤΠΕ και 

προσεγγίσεων στη µάθηση και τη διδασκαλία. 

• Θα γνωρίσουν εργαλεία συνεργατικής µάθησης και τους τρόπους 

χρήσης τους στη διδακτική ή και εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Θα γνωρίσουν τις βασικές µεθόδους αξιολόγησης διδακτικού ή και 

εκπαιδευτικού λογισµικού Φ.Ε. 

3.β 30 Αξιολόγηση και 
προσαρµογή 
Εκπαιδευτικών 
Σεναρίων και 
∆ραστηριοτήτων 

Η ανάλυση, η προσαρµογή και η δηµιουργία διδακτικών σεναρίων, 

δραστηριοτήτων, φύλλων εργασίας και περιβαλλόντων µάθησης µε 

ΤΠΕ θα συµβάλει ώστε οι επιµορφούµενοι: 

• Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία σχεδιασµού εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και οργάνωσης της σχολικής τάξης και της 

διδασκαλίας (εποικοδοµητική, οµαδοσυνεργατική, τύπου project) 

που υπαγορεύονται από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη µάθηση και τη 

διδασκαλία. 

• Να εκτιµούν την καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού λογισµικού και 

τα ενδεχόµενα µαθησιακά οφέλη, γνωρίζοντας το πλαίσιο ένταξής 

του. 

• Να προτείνουν αιτιολογηµένα αλλαγές, βελτιώσεις και επεκτάσεις 

σε ήδη σχεδιασµένες δραστηριότητες, σενάρια και µαθησιακά 

περιβάλλοντα. 

6.4. Παρουσίαση, σύγκριση και προβληµατισµός για την επίδραση των ΤΠΕ στη 
διαµόρφωση της διδακτικής του γνωστικού αντικειµένου. Μαθησιακές δυσκολίες 
και η διαχείρισή τους µε τις ΤΠΕ. 

6.5. Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων 
ανά γνωστικό αντικείµενο. 

6.6. Ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ στα ΑΠΣ ειδικότητας µέσω σεναρίων 

Οι δραστηριότητες σε αυτό το µέρος εστιάζουν στην σε βάθος ανάλυση, κριτική 

προσέγγιση και δηµιουργία δραστηριοτήτων, σεναρίων, και περιβαλλόντων µάθησης 

µε ΤΠΕ (διαδίκτυο και εκπαιδευτικά λογισµικά) για τη διδασκαλία συγκεκριµένων 

ενοτήτων ΦΕ σε επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς ή και µαθητές ώστε να: 

-Συνδέονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις µε το γνωστικό αντικείµενο και τα 

χαρακτηριστικά των ΤΠΕ. 

-Καλλιεργούνται οι µεταγνωστικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τον 

αναστοχασµό στη διδακτική πρακτική και τη βελτίωσή της µε τη χρήση των ΤΠΕ. 

-Αναδεικνύονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη µάθηση των 

ΦΕ µέσα από την επεξεργασία συγκεκριµένων σεναρίων, και οι συνιστώσες της ρητής 
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• Να χρησιµοποιούν ανάλογο διαφορετικό λογισµικό ή διδακτικό 

υλικό για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων διδακτικών 

προβληµάτων και να εντοπίζουν τις διαφορές και τις διδακτικές 

επιπτώσεις. 

• Να σκιαγραφούν επιθυµητά χαρακτηριστικά νέων λογισµικών και 

µαθησιακών περιβαλλόντων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 

διδακτικών προβληµάτων 

• Να εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρόγραµµα των 

γνωστικών αντικειµένων της ειδικότητάς τους. 

• Να εντάσσουν το εικονικό πείραµα στη µαθησιακή διαδικασία  

• Να χρησιµοποιούν τρόπους αξιολόγησης των µαθητών όταν 

χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ. 

και άρρητης παιδαγωγικής γνώσης του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού, όπως 

• οι γνώσεις για τις εναλλακτικές αντιλήψεις και οι µαθησιακές δυσκολίες των µαθητών 

στα συγκεκριµένα θέµατα 

• οι εξειδικευµένες διδακτικές πρακτικές που εφαρµόζουν ή πρέπει να εφαρµοστούν, 

• τα χρησιµοποιούµενα ή αναγκαία διδακτικά εργαλεία αναπαράστασης του 

περιεχοµένου  

(αναλογίες, µεταφορές, γραφικές παραστάσεις), 

• οι µορφές αξιολόγησης των µαθητών. 

3.γ 12 Ανάπτυξη, εφαρµογή 
και αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικών 
Σεναρίων και 
∆ραστηριοτήτων 

Η ενότητα αυτή έχει στόχο την αυτόνοµη (υπό την επίβλεψη 

επιµορφωτή) και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση, από οµάδα 2-3 

επιµορφούµενων, της σχεδίασης και παραγωγής διδακτικού υλικού 

(σεναρίων, δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας) για τη διδασκαλία 

ενοτήτων 1-2 διδακτικών ωρών που παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

διδακτικές και µαθησιακές δυσκολίες. 

6.7. Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων 
από τους επιµορφούµενους 

Η µελέτη περίπτωσης (case study) κάθε οµάδας µπορεί να γίνει και σε συνεργασία 

µε εκπαιδευτικούς έµπειρους στην διδασκαλία µε ΤΠΕ. Κάθε οµάδα: 

• Επιλέγει τη θεµατική ενότητα περιεχοµένου για την οποία θα γίνει η σχεδίαση και 

ανάπτυξη του διδακτικού υλικού, µε σαφώς διατυπωµένα κριτήρια και αιτιολόγηση  

• Αναζητά βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, διερευνά σε βάθος τις διδακτικές και 

µαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του θέµατος, καταγράφει εναλλακτικές 

προσεγγίσεις στη διαχείριση των συγκεκριµένων διδακτικών και µαθησιακών 

προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί. 

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει διδακτικό και επιµορφωτικό υλικό. 

Παρουσιάζονται, συζητιούνται οι σχεδιασµοί και επιλέγονται 1-2 προς υλοποίηση µε 

καταµερισµό σε όλους τους επιµορφούµενους του τµήµατος. Οι περιπτώσεις 

εφαρµογής υλοποιούνται. Η ενότητα ολοκληρώνεται µε αξιολόγηση της συνολικής 

διαδικασίας. 
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Μέρος του µαθήµατος µπορεί να αφορά παρατήρηση διδασκαλιών µε λογισµικά στην 

τάξη από εκπαιδευτικούς έµπειρους στη διδασκαλία µε ΤΠΕ. 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 
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1. 9 Εκπαιδευτική 
χρήση βασικών 
εργαλείων 
πληροφορικής, 
πολυµεσικών 
εργαλείων και του 
διαδικτύου  

Τα λογισµικά γενικής χρήσης (εφαρµογές γραφείου και ∆ιαδίκτυο) και 
οι εν δυνάµει εκπαιδευτικές χρήσεις τους. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια βασικές 
εφαρµογές της πληροφορικής που αφορούν συλλογή, επεξεργασία, 
αναπαράσταση και επικοινωνία στοιχείων και δεδοµένων και να είναι 
σε θέση να τις χρησιµοποιούν σε επαγγελµατικά και εκπαιδευτικά 
θέµατα.  

Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν πολυµεσικό υλικό 
για την παραγωγή απλού εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων.  

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 

• Να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και να χρησιµοποιούν 
αποτελεσµατικά τις δυνατότητες των επεξεργαστών κειµένου, των 
λογιστικών φύλλων, των εργαλείων ελεύθερης και γραµµικής 
σχεδίασης, των εργαλείων παρουσίασης, του διαδικτύου και των 
εργαλείων επικοινωνίας. 

• Να µπορούν σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες µε τα προαναφερθέντα λογισµικά γενικής χρήσης. 

• Να µπορούν να αναζητούν µε αποτελεσµατικό τρόπο πληροφορίες 
και λογισµικούς πόρους µέσα από το διαδίκτυο. 

• Να µπορούν να χρησιµοποιούν ειδικό λογισµικό για τη δηµιουργία 
ιστοσελίδων. 

• Να µπορούν να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µέσω του ∆ιαδικτύου.. 

• Να µπορούν να διαχειρίζονται απλό πολυµεσικό υλικό (εικόνα, ήχο). 

• Να µπορούν να αξιοποιήσουν πολυµεσικό υλικό για διδακτική χρήση. 

• Να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυµεσικό υλικό για µια 
συγκεκριµένη χρήση. 

Ενότητα 3.8. Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής ανά ειδικότητα 
 
• Χρήση επεξεργαστή κειµένου σε διδακτικές καταστάσεις (γλώσσα) 
• Χρήση λογιστικού φύλλου σε διδακτικές καταστάσεις (µαθηµατικά) 
• Χρήση λογισµικού παρουσίασης σε διδακτικές καταστάσεις (ιστορία, µελέτη 

περιβάλλοντος) 
• Χρήση ελεύθερων (freeware) λογισµικών για την επεξεργασία βασικών 

µορφών εκπαιδευτικού υλικού (εικόνες, ήχος, βίντεο) 
• Αναζήτηση/ανάκτηση αρχείων στο/από το ∆ιαδίκτυο 
• ∆ηµιουργία ιστοσελίδων και ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο  
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2. 

15 
Χρήση 
εκπαιδευτικού 
λογισµικού 
ειδικότητας  σε 
διδακτικές 
καταστάσεις 

ΟΙ εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι άρτια καταρτισµένοι στη χρήση και 
τις µεθόδους αξιοποίησης λογισµικών της δικής τους ειδίκευσης και να 
µπορούν να κατανοήσουν πού εµπίπτει το όποιο συγκεκριµένο 
λογισµικό σε σχέση µε τις κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού και την 
χρήση του στην τάξη.  
• Να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα εγκεκριµένα από το Υπουργείο 
Παιδείας εκπαιδευτικά λογισµικά. 
• Να γνωρίζουν αντιπροσωπευτικά είδη από τις βασικές κατηγορίες 
εκπαιδευτικών λογισµικών που αφορούν την ειδικότητά τους (κλειστού 
και ανοικτού τύπου, πολυµέσα, εγκυκλοπαίδειες, προσοµοιώσεις, 
κλπ.). 
• Να γνωρίζουν αντιπροσωπευτικά εκπαιδευτικά λογισµικά για τα 
επιµέρους γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητάς τους. 
• Να είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών 
λογισµικών της ειδικότητάς τους, την καταλληλότητά τους καθώς και τα 
ενδεχόµενα µαθησιακά οφέλη, έτσι ώστε να µπορούν να επιλέγουν 
λογισµικά που θα τους χρησιµεύσουν στην καθηµερινή εκπαιδευτική 
πρακτική. 

Ενότητα 4.5. Εκµάθηση της χρήσης λογισµικών για την αξιοποίησή τους στη 
διδασκαλία και τη µάθηση των γνωστικών αντικειµένων της προσχολικής και 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης - ∆ραστηριότητες και παραδείγµατα 

 
Παρουσίαση, συγκριτική µελέτη και ανάλυση λογισµικών ειδικότητας 
 
Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων  

• Λογισµικά γλώσσας 
• Λογισµικά ιστορίας 
• Λογισµικά µαθηµατικών  
• Λογισµικά µελέτης περιβάλλοντος 
• Λογισµικά για µικρές ηλικίες  

 
Λογισµικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου 

• Λογισµικά ανάπτυξης δηµιουργικότητας 
• Λογισµικά εννοιολογικής χαρτογράφησης 
• Λογισµικά οπτικοποίησης 
• Λογισµικά προσοµοίωσης 
• Λογισµικά µοντελοποίησης  

 
Κριτήρια επιλογής κι αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισµικών προσχολικής 
και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  

• Βασικές αρχές αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού  
• Πηγές και τρόποι επιλογής εκπαιδευτικού λογισµικού  
• ∆ιαµόρφωση κριτηρίων για την επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού 

λογισµικού 
 

3. 54 Ενότητα 6: ∆ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου 

α 9 ∆ιδακτική του 
γνωστικού 
αντικείµενου  και 
ΤΠΕ 

• Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει  

• Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και 
των εργαλείων υπολογιστικής τεχνολογίας για τη µάθηση των 
γνωστικών αντικειµένων πρωτοβάθµιας και προσχολικής 
εκπαίδευσης 

• Να γνωρίσουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της 
µαθησιακής διαδικασίας στα γνωστικά αντικείµενα πρωτοβάθµιας 
και προσχολικής εκπαίδευσης και τους τρόπους αξιοποίησης των 

Ενότητα 6.1. Βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των εργαλείων 
ΤΠΕ για τη µάθηση των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων. 

• Ορολογία  

• Τρόποι µάθησης των µαθητών 

• Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (ενεργητική µάθηση, διερευνητική και 
ανακαλυπτική µάθηση, συνεργατική µάθηση και µάθηση σε οµάδες, 
µάθηση µε σχέδια εργασίας, µάθηση µέσω πειραµατικής διαδικασίας, 
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΠΕ σε αυτό το πλαίσιο 

• Να γνωρίσουν τις σύγχρονες τάσεις για τη διδακτική των 
γνωστικών αντικειµένων πρωτοβάθµιας και προσχολικής 
εκπαίδευσης και τις καινούργιες διδακτικές µεθόδους αξιοποίησης 
εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο αυτό 

• Να γνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 
καθώς και τρόπους αντιµετώπισης των δυσκολιών αυτών γενικά 
και ειδικά µε τη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και 
περιβαλλόντων 

  

διαθεµατική προσέγγιση) 

Ενότητα 6.2. Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και µάθηση του 
γνωστικού αντικειµένου 

• Στοιχεία ∆ιδακτικής της Ελληνικής Γλώσσας 

• Στοιχεία ∆ιδακτικής της Ιστορίας 

• Στοιχεία ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών 

• Στοιχεία ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών  

• Στοιχεία ∆ιδακτικής της Πληροφορικής 

 

Ενότητα 6.3. Ρόλοι, αντιλήψεις, παραδοχές εκπαιδευτικών και µαθητών 
αναφορικά µε το γνωστικό αντικείµενο και υπό το πρίσµα των ΤΠΕ. 

• Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ 

• Στάσεις, δεξιότητες και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

Ενότητα 6.4. Παρουσίαση, σύγκριση και προβληµατισµός για την επίδραση 
των ΤΠΕ στη διαµόρφωση της διδακτικής του γνωστικού αντικειµένου. 
Μαθησιακές δυσκολίες και η διαχείρισή τους µε τις ΤΠΕ. 

• Η απόκτηση δεξιοτήτων µέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε χρήση 
ΤΠΕ  

• Τα είδη της γνώσης και οι γνωστικές δεξιότητες  

• Εποικοδοµητική προσέγγιση για τη διδασκαλία εννοιών µε τη χρήση ΤΠΕ 

β 30 Αξιολόγηση και 
προσαρµογή 
Εκπαιδευτικών 
Σεναρίων και 
∆ραστηριοτήτων 

Η ανάλυση, η προσαρµογή και η δηµιουργία διδακτικών σεναρίων, 

δραστηριοτήτων, φύλλων εργασίας και περιβαλλόντων µάθησης µε 

ΤΠΕ θα συµβάλει ώστε οι εκπαιδευτικοί να : 

 είναι σε θέση να εκπονούν εκπαιδευτικά σενάρια και 
δραστηριότητες 

 γνωρίζουν µεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
σεναρίων 

 µπορούν υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους 

Ενότητα 6.5. Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων 
και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείµενο. 

• Ορισµός εκπαιδευτικού σεναρίου  

• ∆οµή και περιεχόµενο ενός εκπαιδευτικού σεναρίου  

• Η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου µε ΤΠΕ 

• Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων  

• Τα τεχνολογικά εργαλεία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση που υλοποιούν ένα 
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

επιµορφούµενους στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

 

 

σύγχρονο περιβάλλον µάθησης µε ΤΠΕ 

• Ηλεκτρονική αξιολόγηση  

Ενότητα 6.6. Ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ στα ΑΠΣ ειδικότητας µέσω 
σεναρίων 

Οι δραστηριότητες σε αυτό το µέρος εστιάζουν στην σε βάθος ανάλυση, κριτική 

προσέγγιση και δηµιουργία των πρώτων δραστηριοτήτων, σεναρίων, και 

περιβαλλόντων µάθησης µε ΤΠΕ (διαδίκτυο και εκπαιδευτικά λογισµικά) για τη 

διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων σε επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς. 

γ 15 Ανάπτυξη, 
εφαρµογή και 
αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικών 
Σεναρίων και 
∆ραστηριοτήτων 

Η ενότητα αυτή έχει στόχο την αυτόνοµη (υπό την επίβλεψη 

επιµορφωτή) και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση, από οµάδες δύο - 

τριών εκπαιδευτικών, της σχεδίασης και ανάπτυξης διδακτικού υλικού 

(σεναρίων, δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας) για τη διδασκαλία 

ενοτήτων συγκεκριµένου αριθµού διδακτικών ωρών (δύο τουλάχιστον 

ώρες) σε εικονικές συνθήκες τάξης 

 

Ενότητα 6.7. Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων 
και δραστηριοτήτων από τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς 

Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς  

Προτείνεται ενδεικτικά:  

• Σχεδίαση διερευνητικής – ανακαλυπτικής δραστηριότητας µε λογισµικό της 
επιλογής των εκπαιδευτικών 

• Σχεδίαση σεναρίου επίλυσης προβλήµατος µε λογισµικό της επιλογής των 

εκπαιδευτικών 

• Σχεδίαση διαθεµατικού σεναρίου µε λογισµικά της επιλογής των 

εκπαιδευτικών 

 
Α. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων (διδασκαλία στο ΚΣΕ) 
Τα παρακάτω εκπαιδευτικά λογισµικά διδάσκονται στο ΚΣΕ (Ειδικό µέρος) 
Όλα τα λογισµικά είναι εγκεκριµένα ή διανέµονται από το ΥΠΕΠΘ  
1.  Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA (2 ώρες) 
2. Revelation Natural Art (ανάπτυξη δηµιουργικότητας – επικοινωνία και έκφραση) (4 ώρες) 
3. Ιδεοκατασκευές (Γλώσσα – γραπτή έκφραση) (4 ώρες) 
4. Εκπαιδευτικό Λογισµικό (2 CD-ROMs) Μαθηµατικά Γ’, ∆’, Ε' & ΣΤ' ∆ηµοτικού, (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (6 ώρες) 
5. Ανακαλύπτω τις µηχανές (Φυσικές Επιστήµες) (2 ώρες) 
6. ∆ηµιουργός Μοντέλων II ή ModellingSpace (Εννοιολογική χαρτογράφηση και µοντελοποίηση για διάφορα γνωστικά αντικείµενα) (6 ώρες)  
7. Γαία ΙΙ (Φυσικές Επιστήµες, Ε’ & ΣΤ’) (3 ώρες) 
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8. Χελωνόκοσµος (απαιτεί να είναι εγκατεστηµένο το Αβάκιο) (6 ώρες) 
 

Β. Λογισµικά γενικής χρήσης (∆ιδασκαλία στο ΚΣΕ) 
Τα παρακάτω λογισµικά γενικής χρήσης διδάσκονται στο ΚΣΕ (Γενικό και ειδικό µέρος) 
1. Επεξεργαστής κειµένου (3 ώρες) 
2. Λογιστικό φύλλο (6 ώρες) 
3. Google Earth & Google Maps (3 ώρες) 
4. Βάση δεδοµένων (TableTop ή Ταξινοµούµε) (3 ώρες)  
5. Λογισµικό παρουσίασης (6 ώρες) 
6. Ψηφιακές Εγκυκλοπαίδειες (π.χ. Wikipedia) (3 ώρες)  
7. Λεξικά και σώµατα κειµένων (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) ή Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειµένων (ΙΕΛ) (3 ώρες) 
8. Ανάπτυξη ιστοσελίδων ή blogs (6 ώρες) 
 
Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων (Επίδειξη στο ΚΣΕ) 
Τα παρακάτω λογισµικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισµικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 
1. Hot Potatoes (ηλεκτρονική αξιολόγηση - δηµιουργία ασκήσεων και σταυρολέξων) 
2. TuxPaint (ελεύθερο λογισµικό για ανάπτυξη δηµιουργικότητας) 
3. Inspiration (demo έκδοση) (για εννοιολογική χαρτογράφηση) 
4. Ταξινοµούµε (Βάση ∆εδοµένων, απαιτεί να είναι εγκατεστηµένο το Αβάκιο) ή TableTop 
5. The Geometer´s Sketchpad (λογισµικό δυναµικής γεωµετρίας) 
6. MicroWorldsPro (προγραµµατιστικό εργαλείο) 
7. Κλειστού Τύπου Γλώσσα: Εκπαιδευτικό Λογισµικό (CD-ROM) Γλώσσα Α' & Β' ∆ηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) ή Λογοµάθεια  
8. Κλειστού Τύπου Μαθηµατικά: Εκπαιδευτικό Λογισµικό (CD-ROM) Μαθηµατικά Α' & Β' ∆ηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)  
9. Ανακαλύπτω τη Φύση (Μελέτη Περιβάλλοντος για µικρές ηλικίες) 
10. Κλειστού Τύπου: Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας (CD-ROM) ή Το 21 Εν Πλώ 

 
 
 
 
 
 

 
 


