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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Σας επισυνάπτω πληροφοριακό υλικό και έντυπα αιτήσεων 
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απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι., τελούν υπό την αιγίδα 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

        Με εκτίμηση 

       Ο Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ01 

        Ν. Θεσσαλονίκης 
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∆ΙΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                    
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
 
 
 
Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ), υπό την αιγίδα 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στο πλαίσιο του επιμορφωτικού του 

προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα 

διαδικτυακής μάθησης (elearning), με θέματα που αφορούν την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πράξη και τη γνωριμία - 

αξιοποίηση νέων μαθησιακών θεωριών και καινοτόμων εκπαιδευτικών 

δράσεων. Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται κυρίως σε θεολόγους 

καθηγητές και σε δασκάλους, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή 

εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων. Τα μαθήματα αυτά θα διεξαχθούν 

στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου 

Σχολικού Δικτύου, που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - 

Εργαστήριο Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας.  

Τα μαθήματα, που έχουν σχεδιαστεί, διακρίνονται σε: 

Μαθήματα μικρής διάρκειας 
Μαθήματα που αφορούν ένα διδακτικό αντικείμενο και διαρκούν από μία 

εβδομάδα έως 10 ημέρες. Σε αυτά διδάσκονται χρήσιμα εργαλεία, με 

σκοπό την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη. Οι εκπαιδευόμενοι αφού 

διαβάσουν το σχετικό πληροφοριακό υλικό, θα κληθούν να κάνουν πράξη 

όσα διδάχτηκαν και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής τους στην 

καθημερινή τους διδασκαλία. 

Παραδείγματα: 

- Podcasting 

- Blogs, wikis 

- Παρουσιάσεις 

- Authoring tools 

- The creative use of media (Flickr, multimedia website) 

- Online magazine 

- Mind Mapping and creative thinking 

- Παιδαγωγικό παιχνίδι 

 

 

Μαθήματα μέσης διάρκειας 



Μαθήματα που συνδυάζουν διδακτικές θεωρίες με την εφαρμογή των ΝΤ. 

Τα μαθήματα αυτά έχουν διάρκεια από 2 έως 3 εβδομάδες. Οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική εργασία, που θα 

αποτελεί πρακτική εφαρμογή όσων διδάχτηκαν. 

Παραδείγματα: 

- Νέες παιδαγωγικές θεωρίες και εργαλεία μάθησης. 

- Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας στο μάθημα των Θρησκευτικών. 

- Νέες τάσεις και προοπτικές στο eLearning. Το παιδαγωγικό 

παιχνίδι. 

- Διαδίκτυο: αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, κανόνες ασφάλειας 

κ.λπ. 

- Συνεργατική μάθηση και διαδραστικότητα.  

- Αξιολόγηση (θεωρίες και νέες τάσεις, εργαλεία). 

-  

Μαθήματα μεγάλης διάρκειας 

Τα μαθήματα αυτά έχουν διάρκεια 6-8 εβδομάδες. Στη διάρκειά τους οι 

εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να αναλάβουν διαδοχικά μια σειρά από 

ρόλους και να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της μαθησιακής 

διαδικασίας. Οι διδακτικές ενότητες θα καλύπτουν θεωρητικά και 

πρακτικά τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης θεματικής ενότητας. 

Παραδείγματα: 

- Η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με την αξιοποίηση των 

Νέων Τεχνολογιών (σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εργαλεία). 

- Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η διδασκαλία του μαθήματος των 

Θρησκευτικών. 

- Συνεργατική μάθηση, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. 

- Φύλο και εκπαίδευση. 

- elearning fundamentals. 

- Επιμόρφωση επιμορφωτών σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής 

μάθησης.  

 
Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος σε αυτά τα µαθήµατα θα πρέπει να 

συµπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί και να τη στείλουν, είτε ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση: ikomninou@sch.gr  ή kilm@otenet.gr , είτε µε φαξ στο: 210 8104558. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: ∆ιορθόδοξο Κέντρο, Ιερά Μονή 

Πεντέλης, 15236 Π. Πεντέλη, τηλ. 210 8037643, φαξ. 210 810 4558, email: 

inortho@otenet.gr και ikomninou@sch.gr  ή kilm@otenet.gr (κ. Ιωάννα 

Κοµνηνού).   

 

 



Aίτηση Συµµετοχής 
Στα µαθήµατα διαδικτυακής 

επιµόρφωσης 
  

1.  ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 2.  ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

 3.  ΓΝΩΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ των ΤΠΕ 

 

 ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ  

∆/ΝΣΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ   ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΑΘΜΙ∆Α 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Πόλη   Ταχ. Κώδικας   

Κινητό τηλέφωνο  Σταθερό Τηλέφωνο  

Fax  E-mail  

  
 
 
 
  
 
  
ΠΤΥΧΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
  
  

    

 
 

    

 
 

  

 
 

  

Παρακαλούµε να προσθέσετε αν χρειάζονται επιπλέον γραµµές 
 

 
 

  
  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
Έχετε παρακολουθήσει την επιµόρφωση Α΄ Επιπέδου και έχετε 
λάβει τη σχετική πιστοποίηση 

    

 
Χρησιµοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στην καθηµερινή σας 
διδασκαλία  

  

 
Έχετε υπολογιστή στο σπίτι και διαθέτετε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 

  

 
Έχετε λάβει µέρος και σε άλλα διαδικτυακά µαθήµατα 

  

 

 

 



 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

Επιλέξτε τα µαθήµατα που σας ενδιαφέρουν είτε υπογραµµίζοντας, είτε χρωµατίζοντας τα.  
Μπορείτε να επιλέξετε όσα µαθήµατα επιθυµείτε να παρακολουθήσετε. Λίγες µέρες 
πριν την έναρξη κάθε µαθήµατος θα ειδοποιήστε µέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου που έχετε δηλώσει για την έναρξη και τις οδηγίες για τη συµµετοχή 
σας.  Σας παρακαλούµε να γράψετε σωστά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, γιατί 
µέσω αυτής θα έχουµε επικοινωνία µαζί σας.  

 

1 Τα ιστολόγια 
(blogs)  

Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε να δηµιουργείτε ιστολόγια και να τα αξιοποιείτε στην καθηµερινή 
σας διδασκαλία.    

2 Wikis  Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε να δηµιουργείτε wikis και να τα αξιοποιείτε στην καθηµερινή σας 
διδασκαλία.    

3 Παρουσιάσεις 

 
Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε να δηµιουργείτε παρουσιάσεις (από PowerPoint µέχρι 
διαδραστικές παρουσιάσεις).   

4 Authoring tools 

 
Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε τις λειτουργίες των authoring tools στη δηµιουργία διδακτικών 
προτάσεων. 

5 ∆ηµιουργική 
χρήση των 
media 

Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε να αξιοποιείτε τα media tools στην καθηµερινή σας διδασκαλία. 

6 Podcasting 

 
Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε να αξιοποιείτε το podcasting στην καθηµερινή σας διδασκαλία. 

7 Νέες 
παιδαγωγικές 
θεωρίες και 
εργαλεία 
µάθησης 

Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε για τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες και τα εργαλεία που µπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε στη διδασκαλία σας. 

8 Web 2.0  Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε για τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες και τις υπηρεσίες Web 2.0 
9 Νέες τάσεις και 

προοπτικές στο 
eLearning. Το 
παιδαγωγικό 
παιχνίδι. 

 

Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε για τις προοπτικές στο eLearning και πώς να αξιοποιείτε το 
παιδαγωγικό παιχνίδι στη διδασκαλία σας. 

10 ∆ιαδίκτυο: 
αξιοποίηση στη 
διδακτική πράξη, 
κανόνες καλής 
συµπεριφοράς 
και ασφάλειας 

Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε να αξιοποιείτε το ∆ιαδίκτυο στη διδασκαλία σας, την ασφαλή 
πλοήγηση σε αυτό και τους κανόνες καλής συµπεριφοράς στη διαδικτυακή επικοινωνία και 
συνεργασία (Netiquette). 

11 Τα διαθεµατικά 
σχέδια εργασίας 
στο µάθηµα των 
Θρησκευτικών 
 

Σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των διαθεµατικών σχεδίων 
εργασίας στο µάθηµα των Θρησκευτικών.  

 
 

 
 
Για να λάβετε µέρος στα µαθήµατα αυτά θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασµό στο Πανελλήνιο 
Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆), γιατί τα µαθήµατα θα γίνονται αποκλειστικά στην πλατφόρµα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το ΠΣ∆ για τους εκπαιδευτικούς.  Περισσότερες 
πληροφορίες- αίτηση για δηµιουργία λογαριασµού: 
 http://www.sch.gr/files/Aitisi_ipiresias_Dial_up_ek p.doc   
 
Η αίτηση αυτή θα πρέπει, είτε να τυπωθεί και να σταλεί  µε φαξ στο: 210 8104558, είτε να σταλεί 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ikomninou@sch.gr  ή  kilm@otenet.gr  
Πληροφορίες: Ιωάννα Κοµνηνού ( ikomninou@sch.gr  ή  kilm@otenet.gr) 


