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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Το έργο …



Το Έργο 
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Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την 
αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη» :
εντάσσεται στο ΕΣΠΑ (2007-2013) 
έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση στη διδακτική 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών  στην τάξη μεγάλου αριθμού 
εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων (δημόσιων και 
ιδιωτικών) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

http://b-epipedo2.cti.gr/project-m/about-project-bepipedo-m.html


Η Εποπτεία
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Υλοποιήθηκε μέχρι τώρα από:
 τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ως τελικό 

δικαιούχο και 
 το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

(ΕΑ ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), ως συνδικαιούχους - 
συμπράττοντες επιστημονικούς φορείς. 

Και από 24/2/2012:
 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής /Ι.Ε.Π. (διάδοχο του έργου 

έπειτα από την κατάργηση του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του Π.Ι. με βάση το 
Ν.3966/24-5-2011), ως τελικό δικαιούχο και 

 το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ /Ι.Τ.Υ.Ε. (όπως μετονομάστηκε το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., με βάση 
το Ν.3966/24-5-2011), ως συμπράττοντα επιστημονικό φορέα. 

http://b-epipedo2.cti.gr/project-m/about-project-bepipedo-m.html


Η Υλοποίηση

http://b-epipedo2.cti.gr/project-m/about-project-bepipedo-m.html 5

Συγκεκριμένα:
Θα επιμορφωθούν 28.100 εκπαιδευτικοί
 600 εκπαιδευτικών–επιμορφωτών, οι οποίοι θα 

αποτελέσουν επιμορφωτές της Πράξης (μαζί με τους 
προϋπάρχοντες του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου)

 27.500 εκπαιδευτικοί των κλάδων
 ΠΕ02 (φιλόλογοι), 
 ΠΕ03 (μαθηματικοί), 
 ΠΕ04 (καθηγητές φυσικών επιστημών), 
 ΠΕ60/70 (νηπιαγωγοί/ δάσκαλοι), 
 ΠΕ05/06/07 (καθηγητές γαλλικής, αγγλικής και γερμανικής γλώσσας), 
 ΠΕ19/20 (καθηγητές πληροφορικής) 

http://b-epipedo2.cti.gr/project-m/about-project-bepipedo-m.html


 Στις τρεις φάσεις του έργου που έχουν μέχρι 
τώρα ολοκληρωθεί έχουν επιμορφωθεί περίπου 
15.000 εκπαιδευτικοί διάφορων ειδικοτήτων: 
Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικών Επιστημών, 
Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί

 Η επιμόρφωση για τους καθηγητές 
Πληροφορικής θα διεξαχθεί για πρώτη φορά 
στην 4η φάση του έργου

Η Πορεία



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Το πλαίσιο…



Το Πλαίσιο
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 Αποτελεί φυσική συνέχεια της επιμόρφωσης ‘Α’ επιπέδου’ 
σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ που έγινε στο πλαίσιο 
προηγούμενων έργων.

 Έχει διάρκεια 96 ώρες  +16 υποστηρικτικές συναντήσεις 
συνολικά 24 εβδομάδες

 Διεξάγεται εκτός σχολικού ωραρίου σε ειδικά εξοπλισμένα 
κέντρα, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης - ΚΣΕ

 από εξειδικευμένους επιμορφωτές, τους επιμορφωτές ‘Β’ 
επιπέδου’, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και 
πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό σε Πανεπιστήμια, τα 
Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης – ΠΑΚΕ.



Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης
 Είναι συνήθως σχολεία
 Διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο 

υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό 
 Διαθέτουν την αναγκαία γραμματειακή και τεχνική 

υποστήριξη 
 Εγγυώνται τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους που έχουν 
προδιαγραφεί από την πράξη 

 Διαθέτουν στους επιμορφούμενους το εγκεκριμένο 
επιμορφωτικό υλικό του Β’ επιπέδου 



Οι Επιμορφούμενοι

http://b-epipedo2.cti.gr/project-m/about-project-bepipedo-m.html 
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Δικαίωμα συμμετοχής στην 4η επιμορφωτική περίοδο έχουν :
 Μόνιμοι εκπαιδευτικοί καθώς και αναπληρωτές των κλάδων 

 ΠΕ02 (Φιλόλογοι), 
 ΠΕ03 (Μαθηματικοί), 
 ΠΕ04 (Φυσικές Επιστήμες), 
 ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 
 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 

    με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποιηθεί στις βασικές δεξιότητες 
ΤΠΕ (Α' επίπεδο). 
Σε αυτή την επιμορφωτική περίοδο μπορούν επίσης να 
συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 (Πληροφορικής). 

 Οι Εκπαιδευτικοί πρέπει να υπηρετούν σε σχολείο κατά τη χρονική 
περίοδο της επιμόρφωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
εφαρμόσουν στην πράξη - στην τάξη τους - τις γνώσεις και 
δεξιότητες που αποκτούν.

http://b-epipedo2.cti.gr/project-m/about-project-bepipedo-m.html


Κατανομή προγραμμάτων για ΠΕ19/20
 Στο νομό Αττικής θα λειτουργήσουν τα εξής προγράμματα:

Σύνολο: 23 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α΄Αθήνας: 5
Β΄Αθήνας: 2
Γ΄Αθήνας 4
Δ΄Αθήνας: 3
Πειραιά 5
Ανατολικής Αττικής 3
Δυτικής Αττικής 1



Γεωγραφική κατανομή προγραμμάτων 
για την 4η επιμορφωτική περίοδο 
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Σημαντικές ημερομηνίες
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 Παράταση έως 8 Οκτωβρίου 2012: υποβολή αιτήσεων ΚΣΕ 
 1ο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου 2012: επιλογή ικανού 

αριθμού ΚΣΕ 
 2ο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου: έναρξη υποβολής 

αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα 
προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. 

 1ο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου 2012: ολοκλήρωση της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και κατανομής των 
εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης, 
ανακοίνωση αποτελεσμάτων (ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης) και εγγραφές. 

 Μέσα Νοεμβρίου 2012: έναρξη μαθημάτων 
http://b-epipedo2.cti.gr/news-announcements/2011-05-05-14-06-55/285-1892012-.html 

http://b-epipedo2.cti.gr/news-announcements/2011-05-05-14-06-55/285-1892012-.html


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
4η επιμορφωτική περίοδος 

Νοέμβριος 2012 
ΠΕ19-20



Το πρόγραμμα επιμόρφωσης (κοινό)
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 Υλοποιείται σε ομάδες 10 – 15 ατόμων
 Διαρκεί 96 ώρες
 Διαρκεί περίπου 24 εβδομάδες ≈ 6 μήνες
 Υλοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου
 Περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση στην τάξη 

(16 τουλάχιστον ώρες)



 Οι Στόχοι (κοινοί)

16

 Η χρήση δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών & 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

 Η ουσιαστική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού 
στην εκπαιδευτική διαδικασία για διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα 

 Η καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη 
διαδικασία της μάθησης

 Η εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων 
που αποκτώνται στη διάρκεια της επιμόρφωσης 



Οι Επιμορφωτές 
 Κατάρτιση Μητρώου πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β’ 

Επιπέδου
 Δυνατότητα ένταξης κάποιου με δύο τρόπους: 

 είτε κατόπιν συμμετοχής του σε ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση σε ειδικά Πανεπιστημιακά Κέντρα 
Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.)

 είτε χωρίς προηγούμενη εκπαίδευσή του 
(σε εξαιρετικές περιπτώσεις)

 Πιστοποίηση επιμορφωτών μέσω εξετάσεων
(18 πιστοποιημένοι επιμορφωτές ΠΕ19-20 για την Αττική)
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 Εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Κέντρο 
Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) διάρκειας 350 ωρών

 Πρακτική άσκηση (τουλάχιστον 30 ώρες) 
 σε Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)
 σε σχολική τάξη

Η επιμόρφωση των Επιμορφωτών 
ΠΕ19-20 



Η Κατανομή των Επιμορφωτών
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Η Διάρθρωση του προγράμματος

 Α’ Φάση:  δύο τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες 
ανά εβδομάδα 
(48 ώρες, 8 εβδομάδες) 

 Β’ Φάση: μία τρίωρη επιμορφωτική συνεδρία και 
μία υποστηρικτική συνάντηση ανά εβδομάδα 
(48 ώρες επιμόρφωσης και 16 υποστηρικτικές 
συναντήσεις, 
16 εβδομάδες)



Οι Διδακτικές Παρεμβάσεις
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Στη Β’ φάση της επιμόρφωσης:

οι επιμορφούμενοι υλοποιούν με τους 
μαθητές τους σε εβδομαδιαία βάση 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση 
ΤΠΕ, με την καθοδήγηση και υποστήριξη των 
επιμορφωτών τους 
(“Διδακτικές Παρεμβάσεις” - Πρακτική Άσκηση).

http://b-epipedo2.cti.gr/support-m/faq-m/254-2009-11-16-15-02-15/114-20100324practiceutilize.html 

http://b-epipedo2.cti.gr/support-m/faq-m/254-2009-11-16-15-02-15/114-20100324practiceutilize.html


Οι Υποστηρικτικές συναντήσεις
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Οι υποστηρικτικές συναντήσεις γίνονται παράλληλα 
με τις διδακτικές ενότητες της Β΄ Φάσης για :

 Προσαρμογή/βελτίωση έτοιμων δραστηριοτήτων

 Σχεδίαση  νέων δραστηριοτήτων & εκπαιδευτικών 
σεναρίων με ΤΠΕ 

 Εφαρμογή  μιας  διδακτικής δραστηριότητας σε συνθήκες 
πραγματικής τάξης



Οι Υποστηρικτικές συναντήσεις
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Οι υποστηρικτικές συναντήσεις γίνονται παράλληλα 
με τις διδακτικές ενότητες της Β΄ Φάσης για :

 Παρατήρηση μιας διδασκαλίας

 Αναστοχασμός για τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής

 Προβληματισμός  για την ενεργητική συμμετοχή και το 
ενδιαφέρον των μαθητών

 Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Συνεργασία συναδέλφων



Οι Υποχρεώσεις των επιμορφούμενων

Για μια επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος 
απαιτείται ο επιμορφούμενος να:

 Παρακολουθήσει το 90% των 
επιμορφωτικών μαθημάτων

 Πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση

 Λάβει μέρος σε εξετάσεις Πιστοποίησης



Η Πιστοποίηση
 Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία 

οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί 
στα ΚεΠις 

 Περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και 
ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος

 Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας 
διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο
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Το Αυτοματοποιημένο μέρος

Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online 
εξέτασης:

 Τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων 
διαβαθμισμένης δυσκολίας, πολλαπλής 
επιλογής, ερωτήσεις σωστού/ λάθους, 
ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις 
συμπλήρωσης κενών κλπ.
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Το Μη Αυτοματοποιημένο μέρος

Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online 
εξέτασης:

 ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού 
με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος 
και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην 
τάξη
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Η Βαθμολόγηση
Ο τελικός βαθμός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε 

υποψήφιο εκπαιδευτικό προκύπτει από τον τύπο:

Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βμη-αυτ

Τελικός βαθμός τουλάχιστον 60 για την Πιστοποίηση

Δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν επαρκώς στα προγράμματα επιμόρφωσης 
Β’ επιπέδου.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Το περιεχόμενο…



Αντικείμενο της Επιμόρφωσης 
Β΄ επιπέδου

Επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στην 
εκπαιδευτική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη
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Στόχος της Επιμόρφωσης 
Β΄ επιπέδου 
 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στοχεύει στην 

απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, τόσο γενικών 
όσο και κατά κλάδο εκπαιδευτικών, που αφορούν 
στην
Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθώς και την παιδαγωγική αξιοποίηση 
εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων 
γενικής χρήσης.

31



Επιμορφωτικό πλαίσιο
 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

(ΤΠΓΠ) ή TPCK



Γνώση Περιεχομένου

33

Περιεχόμενο

Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge, Mishra & Koehler (2006)
Teacher's In-Depth Content Knowledge, Shulman (1986)

Content Knowledge (CK) 
Γνώση Περιεχομένου
είναι η γνώση ενός συγκεκριμένου 
αντικειμένου που πρόκειται να διδαχθεί.

http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/view/mishra-koehler-tcr2006.pdf/210349556/mishra-koehler-tcr2006.pdf
http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/detail/Shulman's+''Pedagogical+content+knowledge'',+1986.doc


Παιδαγωγική Γνώση

34 Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge, Mishra & Koehler (2006)
Teacher's In-Depth Content Knowledge, Shulman (1986)

Pedagogical Knowledge (PK) 
Παιδαγωγική Γνώση 
είναι η γνώση των παιδαγωγικών θεωριών 
και διδακτικών στρατηγικών, του 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών, του 
θεσμικού πλαισίου του σχολείου κλπ.

Παιδαγωγική

http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/view/mishra-koehler-tcr2006.pdf/210349556/mishra-koehler-tcr2006.pdf
http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/detail/Shulman's+''Pedagogical+content+knowledge'',+1986.doc


Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
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Περιεχόμενο Παιδαγωγική

Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
είναι η γνώση που πρέπει να 
μετασχηματισθεί  έτσι ώστε, να είναι 
κατάλληλη για εισαγωγή σε μια αίθουσα 
διδασκαλίας. 

Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge, Mishra & Koehler (2006)
Teacher's In-Depth Content Knowledge, Shulman (1986)

Η ανάγκη της διδακτικής προσέγγισης  

http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/view/mishra-koehler-tcr2006.pdf/210349556/mishra-koehler-tcr2006.pdf
http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/detail/Shulman's+''Pedagogical+content+knowledge'',+1986.doc


Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου

36

Περιεχόμενο

Technological Content Knowledge (TCK) 
Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου
περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν 
στο πώς οι επιστημονικές έννοιες και 
διαδικασίες μετασχηματίζονται σε 
συγκεκριμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα.

Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge, Mishra & Koehler (2006)
Teacher's In-Depth Content Knowledge, Shulman (1986)

οι αλλαγές στη φύση της επιστήμης
 που φέρνουν οι ΤΠΕ

Τεχνολογία

http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/view/mishra-koehler-tcr2006.pdf/210349556/mishra-koehler-tcr2006.pdf
http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/detail/Shulman's+''Pedagogical+content+knowledge'',+1986.doc


Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση 
Περιεχομένου

37

Περιεχόμενο Παιδαγωγική

Τεχνολογία

Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPCK) 
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση 
Περιεχομένου
είναι η γνώση που αναδύεται από 
την αλληλεπίδραση της γνώσης του 
περιεχομένου, της παιδαγωγικής και 
της τεχνολογικής γνώσης. 

Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge, Mishra & Koehler (2006)
Teacher's In-Depth Content Knowledge, Shulman (1986)

http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/view/mishra-koehler-tcr2006.pdf/210349556/mishra-koehler-tcr2006.pdf
http://e-mathisi2011.wikispaces.com/file/detail/Shulman's+''Pedagogical+content+knowledge'',+1986.doc


Αναλυτικά…
 CK (η γνώση του εκάστοτε γνωστικού-ών αντικειμένων)

 PK (το πως διδάσκω)

 PCK (ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων εννοιών)

 TK (οι βασικές γνώσεις- βασικές δεξιότητες πάνω στη 

χρήση των ΤΠΕ)

 ΤCΚ (το πως η διδακτική κάθε γνωστικού αντικειμένου 

αλλάζει με τη χρήση της τεχνολογίας)

 TPK (το να επιλέγεις τον κατάλληλο τρόπο χρήσης των ΤΠΕ)

 TPCK (ο συνδυασμός όλων των παραπάνω εννοιών)
38



Ο ρόλος του καθηγητή πληροφορικής 
στο σχολείο

39

 ως
 Παιδαγωγού που εφαρμόζει σύγχρονες 

διδακτικές μεθόδους στα μαθήματα της 
επιστήμης της Πληροφορικής 

 Καταλύτη για την ψηφιακή αναβάθμιση του 
σχολείου



Επιμορφωτικό πλαίσιο (ΤΠΓΠ) 
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

40

Ο ρόλος του 
καθηγητή πληροφορικής 

στο σχολείο



Δομή & Περιεχόμενο της 
επιμόρφωσης

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
& 

“Διαδρομή” Υλοποίησης 



Δομή της Επιμόρφωσης στα ΚΣΕ

 Γενικό μέρος: 18 ώρες
 Ειδικό μέρος: 78 ώρες
 Υποστηρικτικές συναντήσεις
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Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
στα ΚΣΕ, ΑΠΣ

43

 Γενικό Μέρος (συνήθως ίδιο με άλλες 
ειδικότητες)
 Βασικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ο 

ρόλος των ΤΠΕ (18 ώρες)
 Ειδικό Μέρος - ειδικότητα ΠΕ19 (78 ώρες)

 Διδακτικός σχεδιασμός για τα μαθήματα 
Πληροφορικής & ΤΠΕ

 Ηλεκτρονική μάθηση, νέα ψηφιακά μέσα και 
πληροφορικός γραμματισμός



Γενικό μέρος

 1. ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική 
θεμελίωση

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

 3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών 
εργαλείων και διαδικτύου

 4. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
 5. Θέματα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων

(…άλλες ειδικότητες)
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Λογισμικό Γενικής Χρήσης

45



Ειδικό μέρος (…?)
 1. Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής πολυμεσικών 

διαδικτύου υπηρεσιών web 2.0 διαδραστικών πινάκων

 2. Χρήση συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης

 3. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

 5. Θέματα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων

 6. Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου με αξιοποίηση 
ΤΠΕ
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Διδακτικός σχεδιασμός για τα 
μαθήματα Πληροφορικής & ΤΠΕ (1)

47

 Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ με χρήση 
εκπαιδευτικών υπολογιστικών περιβαλλόντων

 Διδασκαλία και μάθηση της Πληροφορικής στις διάφορες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια & 
τεχνολογική εκπαίδευση) 

 Θέματα σχετικά με τις αρχές και τα μοντέλα του διδακτικού 
σχεδιασμού, τις μορφές των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
και τις δυσκολίες που προκύπτουν στην τάξη πώς αυτός ο 
σχεδιασμός μπορεί να υποστηριχθεί από τις ΤΠΕ



Διδακτικός σχεδιασμός για τα 
μαθήματα Πληροφορικής & ΤΠΕ (2)

48

 Σχεδίαση της διδασκαλίας του προγραμματισμού (βασικών 
εννοιών προγραμματισμού και αλγοριθμικής, δομημένου και 
αντικειμενοστραφούς) με κατάλληλα περιβάλλοντα μάθησης

 Σχεδίαση της διδασκαλίας των λογισμικών γενικής χρήσης που 
χρησιμοποιούνται στη γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση 
(βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα, πολυμέσα, κλπ.)

 Σχεδίαση της διδασκαλίας επιμέρους αντικειμένων όπως 
“Δίκτυα” και “Υλικό Υπολογιστών”

 Διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης στα μαθήματα της 
Πληροφορικής



Ηλεκτρονική μάθηση, νέα ψηφιακά μέσα και 
πληροφορικός γραμματισμός (1) 

49

 Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό και γνωστικό εργαλείο, ως μεθοδολογία 
επίλυσης προβλημάτων και ως κοινωνικό φαινόμενο

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πληροφορικής στο ψηφιακό σχολείο

 Ένταξη της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

 Χρήση σύγχρονων υπηρεσιών και εργαλείων του Διαδικτύου 
(Web 2.0) στον διδακτικό σχεδιασμό που αφορά όλο το εύρος 
των γνωστικών αντικειμένων. 

 Η Πληροφορική ως αντικείμενο εκπαίδευσης και ως 
εργαλείο/μέσο εκπαίδευσης. 



Ηλεκτρονική μάθηση, νέα ψηφιακά μέσα και 
πληροφορικός γραμματισμός (2) 

50

 Έννοιες και βασικά εργαλεία πληροφορικής, ρομποτική, σύγχρονα 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (τύπου Logo, πχ. Scratch, StarLogo, 

TurtleArt), χρήση της πληροφορικής και των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. 

 Χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό: 

μικρόκοσμοι, προσομοιώσεις, μοντελοποιήσεις, κλπ. 

 Διδακτικός σχεδιασμός σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα 

(web 2.0, E-learning, mobile learning)



Το Λογισμικό για τον κλάδο ΠΕ19-20
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Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα



Ηλεκτρονική Μάθηση – Web 2.0



Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά 
Περιβάλλοντα



Εκπαιδευτικά Σενάρια

Διδακτικές Παρεμβάσεις & Πρακτική Άσκηση

55



Πρακτική Άσκηση

56

 Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα σε 
πραγματικές καταστάσεις

 Σχεδίαση και εφαρμογή διδακτικών 
σεναρίων σε πραγματικές σχολικές 
συνθήκες ώστε να καλύψει την 
ανάπτυξη ικανοτήτων διδακτικού 
σχεδιασμού με ΤΠΕ.   



Πρακτική Άσκηση

57 Ημερολόγιο Διδακτικών Συμβάντων



Σκοπός και στόχοι
 Κατανόηση εννοιολογικού πλαισίου και 

κατασκευή διδακτικής παρέμβασης για τη 
διδασκαλία τμήματος του ΑΠΣ.

 Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου, με χρήση 
κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος.

 Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου και 
αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο 
γνωστικό δυναμικό



Σχεδίαση εκπαιδευτικών
 σεναρίων

Εφαρμογή της ΤΠΓΠ στη 
σχεδίαση  σεναρίων



Τι είναι εκπαιδευτικό σενάριο;Τι είναι εκπαιδευτικό σενάριο;
Ένα σύνολο διδακτικών δραστηριοτήτων που 
 αφορά εκπαιδευτικούς και μαθητές, 
 κάνει χρήση κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και 

αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μαθησιακού 
αποτελέσματος

 χρησιμοποιεί κατάλληλο υπολογιστικό περιβάλλον 
(εκπαιδευτικό λογισμικό ή και υλικό) 

 αποσκοπεί στη διδασκαλία και τη μάθηση μιας ή 
περισσοτέρων βασικών εννοιών ενός γνωστικού 
αντικειμένου. 



Βασικά εργαλεία

•  Εκπαιδευτικό σενάριο
•  Φύλλο εργασίας  
•  Διδακτικό υλικό
•  Εκπαιδευτικό λογισμικό
•  Διδακτική Παρέμβαση
•  Αξιολόγηση
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Εκπαιδευτικό σενάριο στα ΚΣΕΕκπαιδευτικό σενάριο στα ΚΣΕ

 Αποσκοπεί στη διδασκαλία μίας ή 
περισσότερων εννοιών του ΑΠΣ ενός 
γνωστικού αντικειμένου.

 Διάρκεια: χ διδακτικές ώρες

 Ακολουθεί μια σειρά από διακριτές 
φάσεις.
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Φάσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού 
σεναρίου

63

Καθορισμός Στόχων



Στην αρχική φάση καθορίζεται:

 ο Τίτλος και το Θέμα του σεναρίου 
 η Τάξη ή οι τάξεις στις οποίες μπορεί να 

απευθύνεται 
 οι Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές 
 η Συμβατότητα (ή όχι) με το ισχύον ΑΠΣ 
 η ενδεικτική Διάρκεια υλοποίησης του 

σεναρίου στην τάξη
64



Το διδακτικό αντικείμενο του  
εκπαιδευτικού σεναρίου
 Επιμέρους τμήματα του σεναρίου οικοδόμησης της 

έννοιας και εστίαση στα επίμαχα σημεία της 
έννοιας.

 Προαπαιτούμενες και πρότερες γνώσεις 
 πώς αποτιμώνται και πώς εντάσσονται στο 

σενάριο;
 Καταλληλότητα του σεναρίου για το επίπεδο 

γνώσης των μαθητών.
 Διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής 

γνώσης σε διδακτέα και διδαχθείσα.
65



Αναπαραστάσεις – δυσκολίες των 
μαθητών

 Έπειτα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας 
και της πρότερης εκπαιδευτικής εμπειρίας:
 Διατύπωση των πρότερων γνώσεων και 

αναπαραστάσεων των μαθητών, ανίχνευση και 
μετασχηματισμός τους. 

 Ενσωμάτωση των παρανοήσεων και 
ενδεχόμενων λαθών των μαθητών.

 Ενσωμάτωση την γνωστικών δυσκολιών στο 
σενάριο.
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Οι στόχοι του εκπαιδευτικού 
σεναρίου

 Υψηλού επιπέδου και να αφορούν συγκεκριμένες 
ικανότητες

 Ικανότητα: γνώση, δεξιότητα, στάση
 Χαμηλού επιπέδου και να αφορούν απλές γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις
 Γνώση: αφορούν το λέγειν, δηλωτικές γνώσεις (τι;)
 Δεξιότητα: όψη μιας ικανότητας (πώς;)
 Στάση: παραδοχές που υιοθετούν τα υποκείμενα 

Κάθε διδακτική δραστηριότητα του σεναρίου υποστηρίζει την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων. 
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Διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικού 
σεναρίου

Έ
τοιμο διδακτικό υλικό (βιβλίο, χάρτες, λογισμικό, 
κλπ.)

Σ
υμπληρωματικό διδακτικό υλικό (υλικά καθημερινής 
ζωής)

Φ
ύλλα εργασίας 

Ε
κπαιδευτικό λογισμικό (περιγραφή αρχείων του και 
τρόπος χρήσης του)

Υ
λικοτεχνική υποδομή (υπολογιστές, πίνακες, 
προβολικό μηχάνημα, κλπ.)

Τ
ρόπος αξιοποίησης του σεναρίου.
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Οι δραστηριότητες υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού σεναρίου

Κάθε δραστηριότητα ακολουθεί 
μία ή περισσότερες διδακτικές 

στρατηγικές.
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Αξιολόγηση (μαθητών και εκπαιδευτικού 
σεναρίου)

 Αξιολόγηση μαθητών:
 Ασκήσεις σωστού-λάθους, πολλαπλών 

επιλογών, συμπλήρωσης κενών, κλπ.
 Ερωτήσεις αξιολόγησης (ανοικτού τύπου), 

διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας.
 Δραστηριότητες σχεδίασης
 Δραστηριότητες εννοιολογικής 

χαρτογράφησης
 Δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων
 Δραστηριότητες κατασκευής

 Αξιολόγηση σεναρίου:
 Πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές (σχολική τάξη 

ή μαθητική ομάδα)

Για κάθε στόχο 
δημιουργούμε 
ένα κριτήριο, 

για να 
ελέγξουμε την 
επίτευξή του.
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Οδηγίες - Παρατηρήσεις
 Σχόλια, παρατηρήσεις, οδηγίες που 

χρειάζεται κάποιος ώστε να μπορέσει να 
πραγματοποιήσει ορθά το εκπαιδευτικό 
σενάριο.



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Γιατί;…



Παραδείγματα Σεναρίων

Από την πρακτική άσκηση στα
ΠΑΚΕ
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