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ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  
ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

ΚΛΑΓΟ ΠΔ02 
 ην Πξόγξακκα πνπδώλ πνπ αθνινπζεί είλαη ην εγθεθξηκέλν γηα ηα Κ..Δ. ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε γίλεηαη εληαίν ην γεληθό κε ην εηδηθό κέξνο θαη ρσξίδεηαη ην 

εληαίν Π.. ζε ηξεηο ελόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη έλαλ αξζξσηό (modular) ραξαθηήξα, θάηη πνπ ην θαζηζηά πην επέιηθην ζην ρεηξηζκό ηνπ από ηνπο επη-
κνξθσηέο. Λακβάλνληαη ππόςε: 

o Σν γεγνλόο όηη ην γεληθό κέξνο όρη κόλν κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην εηδηθό, αιιά ζπλεηζθέξεη ζηνλ θαιύηεξν ζπλδπαζκό ησλ δύν. 
o Σν γεγνλόο όηη ζα πξέπεη κεηά ηηο 48 ώξεο λα γίλνπλ εθαξκνγέο ζηελ ηάμε. Με αθεηεξία απηό ην δεδνκέλν, πξνηείλεηαη λα πξνεγεζεί ην Α΄ κέξνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνύλ εθαξκνγέο.  

 Πξνηείλεηαη ε πνξεία: Α+ Β1 + Β2. ην ΑΠ ηόζν ηνπ Γεληθνύ όζν θαη ηνπ Δηδηθνύ Μέξνπο πξνεγνύληαη ηππηθά νη εηζαγσγηθέο ελόηεηεο Γ1 θαη Δ1 αληίζηνηρα (8 
ώξεο ζπλνιηθά). Οη ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο δελ είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνύλ από ηελ αξρή. Αλ πξνεγεζνύλ, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κεηαηξαπεί ε παξνπζίαζή 
ηνπο ζε κηα ζεσξεηηθή ζπδήηεζε ρσξίο ζηελή ζύλδεζε κε όζα ζα αθνινπζήζνπλ, αιιά θαη κε ηελ πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γη’ απηό, ζηελ παξαθάησ δηαδξν-
κή πινπνίεζεο πξνηείλεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζην ηέινο, σο επηζηέγαζκα ησλ όζσλ ζα πξνεγεζνύλ. Απηό επηηξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ πξνεηνηκαζία δηδαθ-
ηηθώλ πξνηάζεσλ γηα εθαξκνγή ζηελ ηάμε, θάηη πνπ ζα επηδησρζεί κε ηελ ελόηεηα Α. Αλ δηδαρζεί ην «εηζαγσγηθό κέξνο» ζην ηέινο ππάξρεη ε επρέξεηα λα ζπλδε-
ζεί κε ηελ εκπεηξία πνπ ζα έρεη πξνεγεζεί, αιιά θαη ην παξόλ θαη κέιινλ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Δλ νιίγνηο ε ηνπνζέηεζε απηήο ηεο ελόηεηαο ζην ηέινο πα-
ξέρεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο γηα εθαξκνγή πην ζύγρξνλσλ επηκνξθσηηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Ωζηόζν, είλαη θπζηθό θαη απαξαίηεην πνιιά ζηνηρεία θαη παξαδε-
ίγκαηα από ην εηζαγσγηθό κέξνο λα ζίγνληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο, θπξίσο σο πξνο ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ γξακκαηηζκνύ θαη ηεο ηδενινγίαο 
πίζσ από θάζε δηδαθηηθή πξαθηηθή ή ζελάξην.  

 Παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά νη ηξεηο ελόηεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ νη επηκνξθσηέο κηα ζπλνιηθή εηθόλα, δίλνληαη παξαηεξήζεηο/ νδεγίεο πνπ επεμεγνύλ ηε ινγη-
θή ηεο θαηαλνκήο ησλ σξώλ ζε θάζε ελόηεηα. 

 Η δηάηαμε είλαη ελδεηθηηθή θαη κία από ηηο πνιιέο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ. Θεσξνύκε απηνλόεην ην λα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ν θάζε επηκνξθσηήο ηε δηθή ηνπ δη-
αδξνκή, ε νπνία ζα έρεη ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ επηκνξθνύκελσλ θαη ηε δηθή ηνπ εκπεηξία. Με ηελ έλλνηα απηή νη ζπλδπαζκνί πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ εί-
λαη πνιινί. Πξνηεξαηόηεηα έρεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 48 σξώλ νη επηκνξθνύκελνη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ παξαδείγκαηα γηα δηδαζθαιία θαη λα είλαη πξνεηνη-
καζκέλνη γηα ηε δηαδηθαζία απηή. 

 εκαληηθό λέν δεδνκέλν ζην επηκνξθσηηθό πιηθό πνπ δίλεηαη είλαη ε πξόηαζε γηα αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ δεύηεξνπ ηζηνύ (Web 2.0) θαη ησλ δηαδξαζηηθώλ 
πηλάθσλ. Δηδηθά γηα ηνπο Γηαδξαζηηθνύο Πίλαθεο δελ δίλεηαη ζην εηδηθό κέξνο μερσξηζηόο ρξόλνο, γηαηί δελ απνηεινύλ ύιε γηα εθκάζεζε, αιιά πεξηβάιινληα γηα 
δηδαθηηθή αμηνπνίεζε. Από ηελ άπνςε απηή κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζε πνιιέο από ηηο ελόηεηεο ηνπ Α΄ θαη Β΄ κέξνπο. 

 εκείσζε: ην πιηθό ηνπ γεληθνύ κέξνπο ζην νπνίν παξαπέκπνπκε είλαη ην Γαγδηιέιεο, Β.,θ.ά. 2010. Επιμόπθυζη Εκπαιδεςηικών ζηη Χπήζη και Αξιοποίηζη ηυν 
ΣΠΕ ζηην Εκπαιδεςηική Διδακηική Διαδικαζία. Επιμοπθυηικό ςλικό για ηην εκπαίδεςζη ηυν επιμοπθυηών ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Επιμόπθυζηρ. Σεύρνο 1: 
Γεληθό Μέξνο. Πάηξα: Δ.Α.Ι.Σ.Τ. (αλαζεσξεκέλε έθδνζε 06.02.2010).  

 
 
 

Α΄ θάζε επηκόξθσζεο (48 ώξεο) 
-  Γίλεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ πξνεηνηκαζία ελδεηθηηθώλ δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ ζηελ ηάμε.  
- Ο ζπλδπαζκόο ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε θάζε κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθόο, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ επηκνξθσηώλ ή θαη ηνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο, θαζώο γηα νξηζκέλα αλ-
ηηθείκελα, όπσο είλαη ε αξραία ειιεληθή γιώζζα θαη γξακκαηεία θαη ε λέα ειιεληθή γιώζζα, δηαηίζεληαη πεξηζζόηεξα θαη απαηηεηηθόηεξα ζηε ρξήζε εξγαιεία εηδηθόηεηαο. 



«Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ (2007-2013) 

  

ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠ – ΚΔ, Κιάδνο ΠΔ02 ζειίδα 2 από 13 Γεθέκβξηνο 2010 

Α/Α 
Γ= ελόηεηα 
γεληθνύ, 
Δ= ελόηεηα 
εηδηθνύ 
κέξνπο 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΔΝΟΣΗΣΔ ΣΟΥΟΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 
*ε αξίζκεζε αλαθέξεηαη ζηελ ζεηξηαθή θαηάηαμε ελνηήησλ γεληθνύ 
θαη εηδηθνύ κέξνπο ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα επηκόξθσζεο Β΄ 
επηπέδνπ 

Παξαηεξήζεηο / νδεγίεο 
πξνο ηνπο δηδάζθνληεο 

Γ2 4 ώξεο 
 

ύγρξνλεο αληη-
ιήςεηο γηα ηε 
κάζεζε θαη ηε 
δηδαζθαιία θαη ε 
εθαξκνγή ηνπο κε 
εξγαιεία ππνιν-
γηζηηθήο θαη δηθ-
ηπαθήο ηερλνιν-
γίαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη:  
α) λα έρνπλ βαζηθέο γλώζεηο ησλ θπξηνηέξσλ ξεπκάησλ ζθέςεο κε 
έκθαζε ζηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο 
ζηελ νξγάλσζε δηδαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ  
β) λα γλσξίδνπλ ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 
θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γηαδηθηύνπ, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο 
κάζεζεο θαη ηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο. 
γ) λα γλσξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξόισλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη 
ηνπ καζεηή έηζη όπσο απηνί δηακνξθώλνληαη κέζα από ηηο ζύγρξν-
λεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 
δ) λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ κε δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα θαη ηύπνπ project. 
ε) λα έρνπλ γλώζεηο ηνπ ξόινπ πνπ κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη 
ςεθηαθέο Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο 

2.1. ύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε:  πκπεξηθνξηζκόο,  
Γλσζηηθόο θνλζηξνπθηηβηζκόο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο 
κάζεζεο. Δπηπηώζεηο ησλ ζεσξήζεσλ απηώλ ζηελ νξγάλσζε 
δηδαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ν ξόινο ησλ ΣΠΔ. 

2.2 ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή θαη δεκηνπξγία πιαηζί-
νπ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ-δξαζηεξηνηήησλ-δηδαθηηθνύ πιηθνύ κε 
ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ΣΠΔ όπσο: νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, 
κέζνδνο ζρεδίνπ δξάζεο (project) θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 
(problem solving). Αλάπηπμε καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ κε ηε 
ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ.. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ξόισλ δηδαζθόλησλ θαη 
καζεηώλ ζηα λέα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

2.3 Υξήζε θαη ππνζηήξημε Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο 

Θα δηδαρζεί καδί κε ηελ ελόηε-
ηα Δ2 ηνπ Δηδηθνύ Μέξνπο 
(«Γηδαθηηθή ησλ θηινινγηθώλ 
καζεκάησλ θαη ΣΠΔ»), θαζώο 
νη ζύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε 
κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 
ελππάξρνπλ νπζηαζηηθά ζηηο 
δηδαθηηθέο αξρέο πνπ παξνπ-
ζηάδνληαη ζην εηδηθό κέξνο. 
Πξνηείλεηαη ε ρξήζε παξαδε-
ηγκάησλ, από όπνπ ζα πξν-
θύπηεη ε ζεσξία, βι. ακέζσο 
παξαθάησ. 
πγθεθξηκέλα, ηηο πξώηεο ώ-
ξεο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη 
κηα πξώηε λύμε γηα ηα ζελάξη-
α, ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε θαη 
ηνπο ζθνπνύο ηεο επηκόξθσ-
ζεο, κέζα από παξαδείγκαηα, 
όπσο απηό πνπ πξνηείλεηαη 
ζηελ ακέζσο επόκελε ελόηεηα 
(ην έληππν πιηθό πξνζθέξεη 
πιένλ ηέηνηα παξαδείγκαηα) 
ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε 
αλαγθαηόηεηα ηνπ ζεσξεηηθνύ 
ηκήκαηνο πνπ αθνινπζεί. 

Δ2 10 ώξεο 
(Α΄ θά-
ζε) 
 
(Β θάζε= 
5 ώξεο) 

Γηδαθηηθή ησλ 
Φηινινγηθώλ 
Μαζεκάησλ θαη 
ΣΠΔ 

Βαζηθέο αξρέο ζηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο, ηεο Λν-
γνηερλίαο, ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο θαη ηεο 
Ιζηνξίαο. Δπηδηώθεηαη λα ηνληζηεί ε ζπλάθεηα κε ηηο ΣΠΔ.  

  Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο θα-
ηαθηήζεηο ζηε δηδαθηηθή ηνπ θάζε δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ 
κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

  Θα πξέπεη λα κπνξνύλ λα ζπλδένπλ ηηο θαηαθηήζεηο απ-
ηέο κε ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ, θπξίσο, ηηο θνηλέο δηδαθηηθέο 
αξρέο πνπ δηαπεξλνύλ ηηο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ησλ 
θηινινγηθώλ καζεκάησλ. 

 

6.2 ύγσπονο θευπηηικό πλαίζιο για ηη διδαζκαλία και μάθηζη ηος 
γνυζηικού ανηικειμένος 
6.3 Ρόινη, αληηιήςεηο, παξαδνρέο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ 
αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ππό ην πξίζκα ησλ ΣΠΔ 

 Ρόλοι, κοινέρ ανηιλήτειρ και παπαδοσέρ ζηη διδαζκαλία 
ηυν θιλολογικών μαθημάηυν. 

6.4  Παποςζίαζη, ζύγκπιζη και πποβλημαηιζμόρ για ηην επίδπαζη 
ηυν ΣΠΕ  ζηη διαμόπθυζη ηηρ  διδακηικήρ ηος γνυζηικού ανηικει-
μένος. Γπζθνιίεο κάζεζεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ 

  Πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ζηε δηδαζθαιία 
ηεο Γιώζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο. ύλδεζε κε ηηο ΣΠΔ. 

  Πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ζηε δηδαζθαιία 
ηεο Ιζηνξίαο. ύλδεζε κε ηηο ΣΠΔ. 

  Πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ζηε δηδαζθαιία 
ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ. ύλδεζε κε ηηο ΣΠΔ. 

Καηά ηε θάζε απηή (10 ώξεο) 
λα επηδησρζεί ζπλδπαζκόο κε 
ηελ ελόηεηα 2 ηνπ Γεληθνύ 
Μέξνπο «ύγρξνλεο αληηιήςε-
ηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζ-
θαιία θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε 
εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη 
δηθηπαθήο ηερλνινγίαο» (4 
ώξεο). 
 
Γίλεηαη βαξύηεηα ζηελ εμνηθεί-
σζε κε δηδαθηηθέο αξρέο πνπ 
αθνξνύλ ηε δηδαζθαιία ηεο 
Απσαίαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ 
και Γπαμμαηείαρ θαη Νέαρ Ελ-
ληνικήρ γλώζζαρ και λογοηεσ-
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νίαρ. Μπνξεί λα αθνινπζεζεί 
νπνηνζδήπνηε άιινο ζπλδπ-
αζκόο (π.ρ. Νέα Ελληνική 
Γλώζζα θαη Ιζηοπία). 
 
Καηά ηελ επόκελε θάζε δίλε-
ηαη βαξύηεηα ζηελ εμνηθείσζε 
κε δηδαθηηθέο αξρέο πνπ αθν-
ξνύλ ηε δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξί-
αο, ή όπνπ άιινπ καζήκαηνο 
έρεη επηιεγεί γηα ηε Β’ θάζε. 
 
Η δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο 
απηήο κπνξεί λα γίλεη πην δε-
κηνπξγηθά, αλ ζπλδπαζηεί κε 
ηελ παξνπζίαζε ελόο παξαδε-
ίγκαηνο (βι. ελδεηθηηθά ηελ 
«Δλόηεηα Ι, θεθ. 2.4. Η 

δηδαζθαιία σο δηαδηθαζία 
δηακόξθσζεο εγγξάκκαησλ 
ηαπηνηήησλ» ηνπ δηδαθηηθνύ 

πιηθνύ) από όπνπ ζα πξνθύπ-
ηεη θαη ε ζεσξία. Σν ζπγθεθξη-
κέλν θείκελν είλαη θξίζηκν λα 
παξνπζηαζηεί ζηελ αξρή ηεο 
επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, 
αλεμάξηεηα από ηελ ελόηεηα 
ζηελ νπνία αλήθεη ζην έληππν 
πιηθό, θαζώο πξόθεηηαη γηα έλα 
παξάδεηγκα πνπ ζέηεη δεηήκα-
ηα πνπ δηαηξέρνπλ ην ζύλνιν 
ηνπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ. 
 

Γ3 3 ώξεο 
(Α΄ θά-
ζε) 
 
 
(Β΄ θά-
ζε= 4 
ώξεο) 

Υξήζε ησλ βαζη-
θώλ εξγαιείσλ 
πιεξνθνξηθήο, 
πνιπκεζηθώλ 
εξγαιείσλ θαη ηνπ 
δηαδηθηύνπ. 
Δξγαιεία θαη π-
πεξεζίεο web 2.0 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη: 
α) λα γλσξίδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ 
ζηελ δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηε 
ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ.  
β) λα κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν πιεξνθνξί-
εο θαη ςεθηαθνύο πόξνπο κέζα από ην δηαδίθηπν θαη λα είλαη ζε ζέζε 
λα εθηηκήζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ελ γέλεη δηδαθηηθή αμία ησλ 
πιεξνθνξηώλ απηώλ, έρνληαο επίγλσζε ησλ πξαθηηθώλ νξζήο ρξή-
ζεο ηνπο. 
γ) λα θαηαλννύλ ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ Γηαδηθηύνπ (WEB 2.0), ην 
λέν ξόιν ησλ ρξεζηώλ, σο ζπλδεκηνπξγώλ ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερν-
κέλνπ θαη ην ξόιν ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
δ) λα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν πνιπκεζηθό πιηθό γηα κηα 
ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ρξήζε. 
ε) λα έρνπλ ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο γηα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μά-

3.1 Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ 
σο κέζν έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη σο θνηλσληθόο «ρώξνο». 
Αμηνπηζηία πιεξνθνξηώλ, copyright θαη νξζή ρξήζε πιεξνθνξηώλ. 
Νetiquette.  

3.2  Σν web 2.0 θαη νη δπλαηόηεηεο ηνπ: θνηλσληθή δηθηύσζε, δηακν-
ίξαζε πόξσλ θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Γλσξηκία κε  ηελ ηερλνιν-
γία ησλ εξγαιείσλ θαη ππεξεζηώλ web 2.0, ηνπο εηθνληθνύο θόζκν-
πο θαη ηνπο ρώξνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο: πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα. Οη λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ην κέιινλ ηεο 
κάζεζεο. 

3.3 Αμηνπνίεζε-αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ, ηζηνρώξσλ, ππιώλ θαη 
ππεξεζηώλ web 2.0. 

3.4  ρεδίαζε καζεκάησλ κε ρξήζε  ηνπ δηαδηθηύνπ θαη εθπαηδεπ-

Α΄ θάζε: δίλεηαη βαξύηεηα ζηα 
3.1. – 3.4. πλδπάδεηαη ε ελό-
ηεηα απηή κε ηελ ελόηεηα Δ3  
ηνπ Δηδηθνύ Μέξνπο (βι. πα-
ξαθάησ). 
 
Β΄ θάζε: ηα ππόινηπα (ππν-
ελόηεηεο 3.5 ,3.6, θαη 3.7). 
 
Οη ώξεο δηδαζθαιίαο απηήο ηεο 
ελόηεηαο ζα αμηνπνηεζνύλ 
ζπλδπαζηηθά κε ηε δηδαζθαιία 
ηεο ελόηεηαο Δ3 (βι. παξαθά-
ησ). 



«Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ (2007-2013) 

  

ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠ – ΚΔ, Κιάδνο ΠΔ02 ζειίδα 4 από 13 Γεθέκβξηνο 2010 

ζεζεο θαη Πεξηερνκέλνπ 
ζη) λα θαηαλννύλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ επεμεξγαζηώλ θεηκέλνπ, ησλ 
ινγηζηηθώλ θύιισλ, ησλ ινγηζκηθώλ παξνπζίαζεο θαη ελ γέλεη ησλ 
εθαξκνγώλ γξαθείνπ. Να κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδν-
πλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηα πξναλαθεξζέληα ινγηζκηθά 
γεληθήο ρξήζεο είηε σο κεκνλσκέλσλ είηε σο ζπλεξγαηηθώλ πεξη-
βαιιόλησλ εξγαζίαο.  
ε) λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ 
έρεη ην ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο θαη γεληθόηεξα γηα ηελ 
Δθπαίδεπζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή πξόνδν κηαο ρώξαο. 

ηηθέο εθαξκνγέο κε εξγαιεία web 2.0. 

3.5. Γεκηνπξγία Μαζεζηαθνύ πιηθνύ Πνιπκέζσλ θαη Τπεξκέζσλ 
θαη πεξηβάιινληα δηακνίξαζεο πνιπκεζηθώλ ςεθηαθώλ πόξσλ 

3.6. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο: Γλσξηκία θαη ρξήζε 
πεξηβαιιόλησλ (π.ρ. Moodle) δηαρείξηζεο πιηθνύ θαη κάζεζεο. 

3.7. Οκνγελνπνίεζε βαζηθώλ γλώζεσλ ινγηζκηθνύ γεληθήο ρξή-
ζεο- Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε εξγαιείσλ γεληθήο ρξήζεο. Σν 
ΔΛ/ΛΑΚ, ε ζεκαζία ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπ. πλεξγαηηθά πεξηβάιινλ-
ηα γεληθήο ρξήζεσο. 

Δ3 3 ώξεο 
(Α΄ θά-
ζε)  
 
(Β΄ θάζε 
= 6 ώξεο) 
 

Υξήζε βαζηθώλ 
εξγαιείσλ πιε-
ξνθνξηθήο αλά 
εηδηθόηεηα 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ  ηε ζπνπδαηόηεηα θαη ηηο 
δπλαηόηεηεο ησλ πεξηβαιιόλησλ γεληθήο ρξήζεο (Πξνγξάκκαηα 
Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, ινγηζηηθώλ θύιισλ, παξνπζίαζεο, δηαδίθ-
ηπν) θαη πώο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινιν-
γηθώλ καζεκάησλ. 

3.8 Υξήζε βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο αλά εηδηθόηεηα 
- Πεξηβάιινληα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ, νη ηδηαηηεξόηε-

ηέο ηνπο θαη ε σο ηώξα έξεπλα - εκπεηξία από ηε 
δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο: 

-Πξνγξάκκαηα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ θαη δηδαζθαιία 
ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. 

-Γηαδίθηπν θαη δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. 
-Γηαδίθηπν θαη λένο γξακκαηηζκόο: νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο 

αλαδήηεζεο, ζύλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ελόο θεη-
κέλνπ. 

-Πνιπηξνπηθόηεηα θαη λέα κέζα 
-Λνγηζηηθά θύιια  
-Πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο 

 

Α΄ θάζε: Η δηδαζθαιία ηεο 
ελόηεηαο απηήο ζα γίλεη ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ ελόηεηα 3 
ηνπ Γεληθνύ Μέξνπο, σο πξνο 
ηα θνηλά ζηνηρεία ηεο έκθαζεο 
δηαδίθηπν θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο 
ηνπ ζηα Πξνγξάκκαηα επεμεξ-
γαζίαο θεηκέλνπ θαη ζηα εξγα-
ιεία WEB 2.0. Ο ζπλδπαζκόο 
απηόο γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
εμππεξεηεζεί θαιύηεξα ε δη-
δαθηηθή ινγηθή ηνπ Α΄ κέξνπο 
(πξνεηνηκαζία ηεο αλάπηπμεο 
ζελαξίνπ). 
 
Β΄ θάζε: ζα δηδαρζνύλ όια ηα 
ππόινηπα. 

Δ4  8 ώξεο 
(Α΄ θά-
ζε) 
 
(Β΄ θάζε 
=7 ώξεο) 

Υξήζε ινγηζκη-
θώλ εηδηθόηεηαο 
γηα  ηελ αμηνπνί-
εζή ηνπο ζηε 
δηδαζθαιία θαη ηε 
κάζεζε 
 
 
 
 

Παξνπζίαζε, ζπγθξηηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθώλ ινγηζκη-
θώλ γηα ην θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν. Γηακόξθσζε θξηηεξίσλ αμην-
ιόγεζεο ησλ ινγηζκηθώλ απηώλ κε βάζε ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ 
αλαπηύρζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. Γπλαηόηεηεο αμηνπνίε-
ζεο. Δηδηθόηεξα: 
 
α. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξί-
εο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ 
καζεκάησλ.  
β.  Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ λα νξγαλώλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ην 
ζρνιηθό εξγαζηήξην θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα εμππεξεηνύληαη 
θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν νη δηδαθηηθέο ηνπο πξνηεξαηόηεηεο (π.ρ. 
ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ινγηζκηθνύ πνπ είλαη απαξαί-
ηεην γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη πώο είλαη θαιύηεξα λα έρεη εγθα-
ηαζηαζεί, αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ θιπ.). 
γ. Να κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ θξηηηθά ην θάζε ινγηζκηθό, κε βάζε ηνλ 
πξνβιεκαηηζκό πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο  
δ. Να εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ινγηζκη-
θώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακόξθσζε λένπ εκπινπηηζ-

4.5 Δθκάζεζε ηεο ρξήζεο ινγηζκηθώλ εηδηθόηεηαο γηα ηελ αμη-
νπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηνπ γλσζηη-
θνύ αληηθεηκέλνπ 

Παξνπζίαζε, ζπγθξηηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ινγηζκηθώλ εηδη-
θόηεηαο. Η επηινγή θαηά θύξην ιόγν ζα πξέπεη λα γίλεη 
από ηα εγθεθξηκέλα από ην ΤΠΔΠΘ εθπαηδεπηηθά ινγηζ-
κηθά  πνπ θαιύπηνπλ ηηο πην γλσζηέο θαηεγνξίεο ινγηζ-
κηθνύ. Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη ινγηζκηθά ζηνλ πίλαθα 
πνπ επηζπλάπηεηαη.* 

 Δμεηάδνληαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ έλα εθπαηδεπηηθό ιν-
γηζκηθό γηα θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν (Νενειιεληθή 
Γιώζζα, Λνγνηερλία, Α.Δ.Γ.Γ, Ιζηνξία). 

 Δμεηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά ινγηζκηθά από δηαθνξε-
ηηθέο θαηεγνξίεο όπσο: 

1. Κιεηζηά πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο: δπλαηόηεηεο αμηνπνίε-
ζεο  κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο . 

2. Αλνηρηά – δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα: δπλαηόηεηεο αμην-
πνίεζεο  κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο . 

 

Α΄ θάζε: δίλεηαη βαξύηεηα 
ζηελ παξνπζίαζε αλνηρηώλ 
πεξηβαιιόλησλ πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο 
λ.ε. θαη α.ε. γιώζζαο (π.ρ. 
ιεμηθά, ζώκαηα θεηκέλσλ), 
θαζώο θαη ηεο ηζηνξίαο ή ηεο 
λ.ε. ινγνηερλίαο (αλαιόγσο 
πνηό κάζεκα έρεη επηιεγεί γηα 
ηελ Ά θάζε).  Ο ζπλδπαζκόο 
απηόο γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
εμππεξεηεζεί θαιύηεξα ε δη-
δαθηηθή ινγηθή ηνπ Α΄ κέξνπο 
(πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάπηπ-
με ζελαξίνπ θαη ηελ πξαθηηθή).  
 
Παξνπζηάδνληαη δηαδηθηπαθνί 
ηόπνη πνπ δηαζέηνπλ αλάινγα 
πεξηβάιινληα. 
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κέλνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. 
ε. Να κπνξνύλ λα θαηαηάζζνπλ ην θάζε ινγηζκηθό ζε θιεηζηό, αλνηρ-
ηό, πεξηβάιινλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ, λα κπνξνύλ λα ηα δηαβά-
δνπλ σο πξντόληα πνπ ελζσκαηώλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο 
ζεσξίεο θαη αξρέο (επνκέλσο σο κε νπδέηεξα κέζα) θαη λα αληηιακ-
βάλνληαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο θαη γηα πνηνπο ιόγνπο κπνξνύλ λα 
αμηνπνηνύλ ην θαζέλα από απηά. 
ζη. Να γλσξίδνπλ πώο αμηνπνηήζεθε σο ηώξα ε θάζε θαηεγνξία 
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζηελ εθπαίδεπζε (κε παξαδείγκαηα). 
δ. Να γλσξίδνπλ επηιεγκέλα δηαδηθηπαθά ινγηζκηθά θαη ηηο δπλαηόηε-
ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ.  

 Δμεηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό σο θείκελν πνπ 
ελζσκαηώλεη δηδαθηηθέο αξρέο θαη αληηιήςεηο. 

 Πξνζεγγίδεηαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ 
εξγαζηεξίνπ, ώζηε λα εμππεξεηνύληαη νη δηδαθηηθέο πξν-
ηεξαηόηεηεο.  

 Παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλνη δηαδηθηπαθνί ηόπνη (ζεκαηη-
θνί θαηάινγνη, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, on-line  ινγηζκηθά, 
εθπαηδεπηηθέο πύιεο, ζώκαηα θεηκέλσλ) πνπ αμηνπνηνύ-
ληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. Δλδε-
ηθηηθά πξνηείλνληαη δηαδηθηπαθνί ηόπνη ζηνλ  πίλαθα πνπ 
επηζπλάπηεηαη.*  

 
 
 
 
 

Η αλαιπηηθόηεξε θξηηηθή πξν-
ζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ινγηζ-
κηθνύ θαη ησλ θαηεγνξηώλ ηνπ 
ζα γίλεη ζηε δεύηεξε θάζε, 
θαηά ηελ νπνία επηπιένλ ζα 
παξνπζηαζηνύλ ηα θιεηζηά θαη 
αλνηρηά  πεξηβάιινληα γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ή ηεο 
ινγνηερλίαο, αλαιόγσο πνην 
κάζεκα έρεη επηιεγεί γηα ηε Β 
θάζε. θόπηκν είλαη ζηελ δεύ-
ηεξε θάζε λα πξνεγεζεί ε 
ελόηεηα 4 ηνπ Γεληθνύ Μέξνπο 
πνπ πξνζθέξεη κηα επνπηηθή 
παξνπζίαζε ηεο «Υξήζεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ». 

Δ5 8 ώξεο 
Α΄ θάζε  
 
(Β΄ θάζε 
=7 ώξεο) 

Αμηνιόγεζε θαη 
πξνζαξκνγή 
Δθπαηδεπηηθώλ 
ζελαξίσλ θαη 
Γξαζηεξηνηήησλ 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ λα επεμεξγαζηνύλ, λα παξνπζηάζν-
πλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ελδεηθηηθά, γηα θάζε θηινινγηθό δηδαθηηθό 
αληηθείκελν, ππάξρνληα δηδαθηηθά ζελάξηα δηδαζθαιίαο κε ηηο ΣΠΔ, 
πνπ ηνπο δίδνληαη από ηνπο εθπαηδεπηέο. Η παξνπζίαζε απηή απνβ-
ιέπεη: 

 ηελ εμνηθείσζε κε βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπ-
ηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 
θαη ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ ππαγνξεύνληαη  από ηελ παηδα-
γσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ησλ ζύγρξνλσλ 
αληηιήςεσλ γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 

  ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ππάξρνπζα εξγαζία. 

 ηελ εμνηθείσζε κε ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ αμηνπνηή-
ζεθε θαη ηε κνξθή ησλ ζελαξίσλ πνπ πξνθξίζεθαλ. 

  ην λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ηθαλόηεηα δεκην-
πξγηθήο αλάγλσζεο άιισλ ζελαξίσλ θαη δηδαθηηθώλ ε-
θαξκνγώλ. Να πξνηείλνπλ αηηηνινγεκέλα αιιαγέο, βειηη-
ώζεηο θαη επεθηάζεηο ζε ήδε ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 
θαη ζελάξηα. 

 Να νδεγεζνύλ ζηελ κε επαγσγηθό ηξόπν δηακόξθσζε 
ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξέπεη λα έρεη έλα δη-
δαθηηθό ζελάξην.   

 
Με βάζε ηηο πξνεγνύκελεο δηαπηζηώζεηο νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξ-
γαζία κε ηνπ επηκνξθσηέο αλαπξνζαξκόδνπλ  ελδεηθηηθά, ππάξρνλ-
ηα ζελάξηα ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. Η από θνηλνύ δηακόξθσζε 
δηαθνξεηηθώλ εθδνρώλ ελόο ζελαξίνπ ζα ελζσκαηώλεη ηηο πεξηζζό-
ηεξεο από ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηηο πξνεγνύ-
κελεο ελόηεηεο. 
Γειαδή: 
-Βαζηθέο αξρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 
-Βαζηθέο αξρέο ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο θάζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

6.5 Αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ ζε-
λαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλά γλσζηηθό αληηθείκελν. 

6.6 Έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ΑΠ εηδηθόηεηαο κέζσ 
ζελαξίσλ. 

 -Δπεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε έηνηκσλ δηδαθηηθώλ 
παξαδεηγκάησλ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα, πνπ αμην-
πνηνύλ ηηο ΣΠΔ (εξγαιεία, ινγηζκηθά, δηθηπαθνί ηόπνη). 
ύλδεζε ησλ ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ κε ην γλσζηηθό 
αληηθείκελν  θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΣΠΔ. 

-Αμηνιόγεζε θαη θξηηηθή αλάγλσζε ησλ δηδαθηηθώλ παξαδεηγ-
κάησλ: θαιιηεξγείηαη ε ηθαλόηεηα κεηαηξνπήο κηαο αξρη-
θήο ηδέαο πξνο δηαθνξεηηθέο πην δεκηνπξγηθέο θαηεπ-
ζύλζεηο. 

-Καιιηέξγεηα κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο είλαη απα-
ξαίηεηεο γηα ηνλ αλαζηνραζκό ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 
θαη ηε βειηίσζή ηεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

-Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπξνζαξκόδνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο ην-
πο ελδεηθηηθά, ππάξρνληα ζελάξηα.  

-Αμηνπνηνύληαη νη αξρέο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ. 
 

Α΄ θάζε: Παξνπζηάδνληαη θαη 
αμηνινγνύληαη δύν έηνηκα δη-
δαθηηθά ζελάξηα ή ζελάξηα ησλ 
ίδησλ ησλ επηκνξθνύκελσλ (ή 
έλα αλ είλαη πνιύ ζύλζεην ή 
δηαζεκαηηθό): έλα γηα ηελ Αξ-
ραία ειιεληθή γιώζζα ή γξακ-
καηεία θαη έλα γηα ηε Νέα ειιε-
ληθή γιώζζα ή ηε λ.ε. ινγνηερ-
λία. (Αλ ν/ε επηκνξθσηήο/ηξηα 
έρεη επηιέμεη ηε δηδαζθαιία ηεο 
Ιζηνξίαο αληί ηεο λ.ε. Λνγνηερ-
λίαο ζηελ Ά θάζε, πξνζαξκό-
δεη αλάινγα). 
 
Β΄ θάζε: Παξνπζηάδνληαη θαη 
αμηνινγνύληαη δύν έηνηκα δη-
δαθηηθά ζελάξηα ή ζελάξηα ησλ 
ίδησλ ησλ επηκνξθνύκελσλ (ή 
έλα αλ είλαη πνιύ ζύλζεην ή 
δηαζεκαηηθό)  
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κε ηηο ΣΠΔ 
-Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ γξακκαηηζκνύ. 
-Καιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. 
-Γπλαηόηεηα δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαη 
ρξόλνπ. 
 

Δ6 12 ώξεο 
(Α΄ θά-
ζε) 
 
 
(Β΄ θά-
ζε=6 
ώξεο)  
 

Αλάπηπμε εθαξ-
κνγή θαη αμηνιό-
γεζε Δθπαηδεπηη-
θώλ ελαξίσλ θαη 
Γξαζηεξηνηήησλ 

Οη επηκνξθνύκελνη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνύλ, εθαξκόδνπλ θαη 
αμηνινγνύλ  απηόλνκα (ππό ηελ επίβιεςε επηκνξθσηή) ζελάξηα 
δηδαζθαιίαο ζηελ Ν.Δ. Γιώζζα, ηε Λνγνηερλία, ηελ Α.Δ.Γ.Γ. θαη ηελ 
Ιζηνξία, εληαγκέλνη ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ. 
Βαζηθή επηδίσμε ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη: 

 Να πινπνηεζεί ε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θαη ζύλζεζεο 
ησλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο θαη λα εθαξκνζηεί ην ζεσξεηη-
θό πιαίζην πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. 

 Να απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ αλεμάξηεηε ηθαλόηεηα 
δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα καζήκαηά ηνπο. 

 Να κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ θξηηηθά ηελ θάζε ελέξγεηά ηνπο, 
αμηνπνηώληαο ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ ζα έρεη αλαπηπρ-
ζεί. 

 Να κπνξνύλ λα αμηνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ ζε επηκέξνπο θηινιν-
γηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε όιεο ηηο 
πξαθηηθέο ζρνιηθνύ γξακκαηηζκνύ. 

 

6.7 Αλάπηπμε εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθώλ ε-
λαξίσλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο  

-Αλαπηύζζνληαη  ζελάξηα από ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό ζε επη-
ιεγκέλεο ελόηεηεο ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ.  

-Ο εθπαηδεπηηθόο επηιέγεη ηε ζεκαηηθή ελόηεηα, αλαδεηά βηβιη-
νγξαθία, δηεξεπλά ζε βάζνο ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηα-
θέο ηδηαηηεξόηεηεο, θαηαγξάθεη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζε-
ηο ζηε δηαρείξηζή ηνπο. ρεδηάδεη θαη αλαπηύζζεη ην ζε-
λάξην, εθαξκόδνληαο ηε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θαη ην 
ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο 
ελόηεηεο. 

 -Κάζε ζελάξην παξνπζηάδεηαη, ζπδεηείηαη, αμηνινγείηαη  θαη 
βειηηώλεηαη. 

 -ε θάζε ζελάξην αλαιύνληαη νη αξρέο πνπ ελζσκαηώλνληαη 
θαη επηιέγνληαη ζπλεηδεηά ε ζηξαηεγηθή θαη ε ηαθηηθή πνπ 
πξνζθέξεηαη, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ 
(ζρνιείν, ηάμε, ππνδνκέο θιπ.). 

Α΄ θάζε: αλαπηύζζεηαη από 
ηνπο επηκνξθνύκελνπο (θαηά 
κόλαο ή αλά νκάδεο) έλα ζε-
λάξην γηα έλα από ηα καζήκαηα 
πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζηελ Ά 
θάζε, πξνθεηκέλνπ λα εθαξ-
κνζηεί ζηελ ηάμε. Μπνξεί λα 
είλαη έλα ζελάξην, ζύλζεην ή 
δηαζεκαηηθό. 
 
Β΄ θάζε: Καηά ηε θάζε ησλ 
πεηξακαηηθώλ δηδαζθαιηώλ νη 
επηκνξθσηέο δίλνπλ βαξύηεηα 
ζηελ αλάπηπμε παξακέηξσλ 
πνπ θξίλνπλ όηη ζα βνεζήζνπλ 
ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή.  

 
 

Β΄ θάζε επηκόξθσζεο 48 ώξεο 
 

Β1 33 ώξεο 
ηε θάζε απηή ελζσκαηώλνληαη νη 30 ώξεο επηκόξθσζεο πνπ ζα βαίλνπλ παξάιιεια κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή.  

 

Β2 15 ώξεο 
 
ηε θάζε απηή  ελζσκαηώλνληαη νη ώξεο ηεο ζεσξεηηθήο εηζαγσγήο ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ Μέξνπο γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (8 ώξεο), νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα πξαγκα-
ηνπνηεζνύλ κε ην πέξαο ηεο ππόινηπεο Β’ θάζεο, ώζηε λα απνηειέζνπλ ην επηζηέγαζκα ηεο επηκόξθσζεο ζην πιαίζην ελόο ζεσξεηηθνύ αλαζηνραζκνύ. Η πνξεία δηδαζθαιί-
αο επλνεί αθελόο ηε ζπδήηεζε πάλσ ζηηο δηδαζθαιίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη αθεηέξνπ ηελ παξάιιειε πξνεηνηκαζία άιισλ δηδαζθαιηώλ. πγθεθξηκέλα, νη ηειηθέο 7 ώ-
ξεο αθηεξώλνληαη ζηελ εθ λένπ αλαζηνραζηηθή αμηνιόγεζε θαη πξνζαξκνγή ζελαξίσλ, κε βάζε απηή ηε θνξά ηόζν ηελ εκπεηξία ηεο πξαθηηθήο όζν θαη ηνλ ζεσξεηηθό αλαζην-
ραζκό πνπ κόιηο πξνεγήζεθε. 

 
 

 Β1 (33 ώξεο)  
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Α/Α 
Γ= ελόηεηα 
γεληθνύ, 
Δ= ελόηεηα 
εηδηθνύ κέξνπο 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΔΝΟΣΗΣΔ ΣΟΥΟΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 
*ε αξίζκεζε αλαθέξεηαη ζηελ ζεηξηαθή θαηάηαμε ελνηήησλ γεληθνύ θαη 
εηδηθνύ κέξνπο ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα επηκόξθσζεο Β΄ επη-
πέδνπ 

Παξαηεξήζεηο / νδεγίεο 
πξνο ηνπο δηδάζθνληεο 

Δ6 6 ώξεο 
 
 
(Α θάζε: 
12  ώξεο) 

Αλάπηπμε εθαξ-
κνγή θαη αμηνιό-
γεζε Δθπαηδεπ-
ηηθώλ ελαξίσλ 
θαη Γξαζηεξηνηή-
ησλ 

Οη επηκνξθνύκελνη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνύλ, εθαξκόδνπλ θαη 
αμηνινγνύλ  απηόλνκα (ππό ηελ επίβιεςε επηκνξθσηή) ζελάξηα 
δηδαζθαιίαο ζηελ Ν.Δ. Γιώζζα, ηε Λνγνηερλία, ηελ Α.Δ.Γ.Γ. θαη 
ηελ Ιζηνξία, εληαγκέλνη ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ. 
Βαζηθή επηδίσμε ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη: 

 Να πινπνηεζεί ε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θαη ζύλζε-
ζεο ησλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο θαη λα εθαξκνζηεί ην 
ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο πξνεγνύ-
κελεο ελόηεηεο. 

 Να απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ αλεμάξηεηε ηθα-
λόηεηα δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα καζή-
καηά ηνπο. 

 Να κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ θξηηηθά ηελ θάζε ελέξγεηά 
ηνπο, αμηνπνηώληαο ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ ζα έρεη 
αλαπηπρζεί. 

 Να κπνξνύλ λα αμηνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ ζε επηκέξνπο θη-
ινινγηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε 
όιεο ηηο πξαθηηθέο ζρνιηθνύ γξακκαηηζκνύ. 

 

6.7 Αλάπηπμε εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθώλ ελαξί-
σλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο  

-Αλαπηύζζνληαη  ζελάξηα από ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό ζε επηιεγ-
κέλεο ελόηεηεο ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. 

-Ο εθπαηδεπηηθόο επηιέγεη ηε ζεκαηηθή ελόηεηα, αλαδεηά βηβιηνγ-
ξαθία, δηεξεπλά ζε βάζνο ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο ηδη-
αηηεξόηεηεο, θαηαγξάθεη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δη-
αρείξηζή ηνπο. ρεδηάδεη θαη αλαπηύζζεη ην ζελάξην, εθαξ-
κόδνληαο ηε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θαη ην ζεσξεηηθό 
πιαίζην πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. 

 -Κάζε ζελάξην παξνπζηάδεηαη, ζπδεηείηαη, αμηνινγείηαη  θαη βει-
ηηώλεηαη. 

 -ε θάζε ζελάξην αλαιύνληαη νη αξρέο πνπ ελζσκαηώλνληαη θαη 
επηιέγνληαη ζπλεηδεηά ε ζηξαηεγηθή θαη ε ηαθηηθή πνπ 
πξνζθέξεηαη, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ 
(ζρνιείν, ηάμε, ππνδνκέο θιπ.). 

Οη 6 ώξεο ηεο Β΄ θάζεο 
κπνξνύλ λα αθηεξσζνύλ 
ζηελ αλάπηπμε παξακέη-
ξσλ πνπ θξίλνπλ νη επη-
κνξθσηέο όηη ζα βνεζή-
ζνπλ πεξαηηέξσ ηε δηεμα-
γσγή ηεο πξαθηηθήο άζ-
θεζεο. Αλ θάηη ηέηνην δελ 
ρξεηάδεηαη νη ώξεο ζα 
δηαηεζνύλ γηα ηελ αμηνιό-
γεζε ηεο όιεο εκπεηξίαο 
από ηελ πξαθηηθή άζθεζε 
(κεηά από ην πέξαο ησλ 
30 σξώλ) ή/θαη γηα λα 
αλαπηπρζεί έλα αθόκε 
ζελάξην ζε δηαθνξεηηθό 
γλσζηηθό αληηθείκελν ή λα 
βειηησζεί ζεκαληηθά θάπν-
ην ππάξρνλ (αλ ππάξρεη 
ρξόλνο). 
 

Γ5 2 ώξεο 
 
 

Θέκαηα ππνζηή-
ξημεο ζρνιηθώλ 
εξγαζηεξίσλ  

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηηο βαζηθέο γλώζεηο γηα ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ πιεξνθν-
ξηθήο. 
Δηδηθόηεξα νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη: 
α) λα έρνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηα δίθηπα 
θαη ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο. 
β) λα κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη 
απνζεθεπηηθά κέζα θαη λα αληηκεησπίδνπλ ζηνηρεησδώο ζέκαηα 
αζθαιείαο. 

5.1 ρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο: Γλσξηκία, ρξήζε θαη δηαρείξη-
ζε. ηνηρεία από ην Γηαδίθηπν: δηεπζπλζηνδόηεζε, TCP / IP θ.ά. 
 
5.2 Δηζαγσγή ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο (αληηβίσζε, θιπ) θαη αληηγξά-
θσλ αζθαιείαο (backup) 

Πξνηείλεηαη εδώ, επεηδή 
ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν 
ηεο πξαθηηθήο ζηα ζρνιεί-
α. Η ελόηεηα απηή κπν-
ξεί θάιιηζηα λα κεηα-
θεξζεί πξνο ην ηέινο, αλ 
θξίλεηαη όηη ε ζπγθεθξη-
κέλε γλώζε δελ ρξεηάδε-
ηαη. 

Δ2 5 ώξεο  
Β΄ θάζε   
 
(Α΄ θάζε 
=  10 
ώξεο) 
 
 
 

Γηδαθηηθή ησλ 
Φηινινγηθώλ 
Μαζεκάησλ θαη 
ΣΠΔ 

Βαζηθέο αξρέο ζηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ηεο 
Λνγνηερλίαο, ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο 
θαη ηεο Ιζηνξίαο. Δπηδηώθεηαη λα ηνληζηεί ε ζπλάθεηα κε ηηο ΣΠΔ.  

  Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο 
θαηαθηήζεηο ζηε δηδαθηηθή ηνπ θάζε δηδαθηηθνύ αληηθε-
ηκέλνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

  Θα πξέπεη λα κπνξνύλ λα ζπλδένπλ ηηο θαηαθηήζεηο 
απηέο κε ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ, θπξίσο, ηηο θνηλέο δηδαθ-
ηηθέο αξρέο πνπ δηαπεξλνύλ ηηο επηζηεκνληθέο αλαδε-
ηήζεηο ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. 

 

6.2 ύγσπονο θευπηηικό πλαίζιο για ηη διδαζκαλία και μάθηζη ηος 
γνυζηικού ανηικειμένος 
6.3 Ρόινη, αληηιήςεηο, παξαδνρέο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ αλα-
θνξηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ππό ην πξίζκα ησλ ΣΠΔ 

 Ρόλοι, κοινέρ ανηιλήτειρ και παπαδοσέρ ζηη διδαζκαλία ηυν 
θιλολογικών μαθημάηυν. 

6.4  Παποςζίαζη, ζύγκπιζη και πποβλημαηιζμόρ για ηην επίδπαζη 
ηυν ΣΠΕ  ζηη διαμόπθυζη ηηρ  διδακηικήρ ηος γνυζηικού ανηικειμέ-
νος. Γπζθνιίεο κάζεζεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ 

  Πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο 
Γιώζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο. ύλδεζε κε ηηο ΣΠΔ. 

  Πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο 
Ιζηνξίαο. ύλδεζε κε ηηο ΣΠΔ. 

Καηά ηε Β΄ θάζε δίλεηαη 
βαξύηεηα ζηελ εμνηθείσζε 
κε δηδαθηηθέο αξρέο πνπ 
αθνξνύλ ηε δηδαζθαιία 
ηεο Ιζηνξίαο, αλ επηιεγεί 
ηα άιια δηδαθηηθά αληηθεί-
κελα λα δηδαρζνύλ θαηά 
ηελ πξώηε θάζε (ή, αληίζ-
ηνηρα, ηεο Λνγνηερλίαο). 
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  Πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ 
Αξραίσλ Διιεληθώλ. ύλδεζε κε ηηο ΣΠΔ. 

Γ3 4 ώξεο  
Β΄ θάζε  
 
 
(Α΄ θάζε: 
3 ώξεο) 

Υξήζε ησλ βαζη-
θώλ εξγαιείσλ 
πιεξνθνξηθήο, 
πνιπκεζηθώλ 
εξγαιείσλ θαη 
ηνπ δηαδηθηύνπ. 
Δξγαιεία θαη 
ππεξεζίεο web 
2.0 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη: 
α) λα γλσξίδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύ-
νπ ζηελ δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 
κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ.  
β) λα κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν πιεξν-
θνξίεο θαη ςεθηαθνύο πόξνπο κέζα από ην δηαδίθηπν θαη λα είλαη 
ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ελ γέλεη δηδαθηηθή 
αμία ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ, έρνληαο επίγλσζε ησλ πξαθηη-
θώλ νξζήο ρξήζεο ηνπο. 
γ) λα θαηαλννύλ ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ Γηαδηθηύνπ (WEB 2.0), 
ην λέν ξόιν ησλ ρξεζηώλ, σο ζπλδεκηνπξγώλ ηνπ ςεθηαθνύ 
πεξηερνκέλνπ θαη ην ξόιν ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
δ) λα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν πνιπκεζηθό πιηθό γηα 
κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ρξήζε. 
ε) λα έρνπλ ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο γηα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Μάζεζεο θαη Πεξηερνκέλνπ 
ζη) λα θαηαλννύλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ επεμεξγαζηώλ θεηκέλνπ, 
ησλ ινγηζηηθώλ θύιισλ, ησλ ινγηζκηθώλ παξνπζίαζεο θαη ελ 
γέλεη ησλ εθαξκνγώλ γξαθείνπ. Να κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ θαη 
λα εθαξκόδνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηα πξναλα-
θεξζέληα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο είηε σο κεκνλσκέλσλ είηε 
σο ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ εξγαζίαο.  
ε) λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία 
πνπ έρεη ην ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο θαη γεληθόηεξα 
γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή πξόνδν 
κηαο ρώξαο. 

3.1 Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ 
σο κέζν έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη σο θνηλσληθόο «ρώξνο». Αμην-
πηζηία πιεξνθνξηώλ, copyright θαη νξζή ρξήζε πιεξνθνξηώλ. 
Νetiquette.  

3.2  Σν web 2.0 θαη νη δπλαηόηεηεο ηνπ: θνηλσληθή δηθηύσζε, δηακνί-
ξαζε πόξσλ θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Γλσξηκία κε  ηελ ηερλνινγία 
ησλ εξγαιείσλ θαη ππεξεζηώλ web 2.0, ηνπο εηθνληθνύο θόζκνπο θαη 
ηνπο ρώξνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο: πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκα-
ηα. Οη λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ην κέιινλ ηεο κάζεζεο. 

3.3 Αμηνπνίεζε-αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ, ηζηνρώξσλ, ππιώλ θαη 
ππεξεζηώλ web 2.0. 

3.4  ρεδίαζε καζεκάησλ κε ρξήζε  ηνπ δηαδηθηύνπ θαη εθπαηδεπηηθέο 
εθαξκνγέο κε εξγαιεία web 2.0. 

3.5. Γεκηνπξγία Μαζεζηαθνύ πιηθνύ Πνιπκέζσλ θαη Τπεξκέζσλ θαη 
πεξηβάιινληα δηακνίξαζεο πνιπκεζηθώλ ςεθηαθώλ πόξσλ 

3.6. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο: Γλσξηκία θαη ρξήζε πεξη-
βαιιόλησλ (π.ρ. Moodle) δηαρείξηζεο πιηθνύ θαη κάζεζεο. 

3.7. Οκνγελνπνίεζε βαζηθώλ γλώζεσλ ινγηζκηθνύ γεληθήο ρξήζεο- 
Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε εξγαιείσλ γεληθήο ρξήζεο. Σν ΔΛ/ΛΑΚ, ε 
ζεκαζία ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπ. πλεξγαηηθά πεξηβάιινληα γεληθήο 
ρξήζεσο. 

Καηά ηε Β΄ θάζε παξνπ-
ζηάδνληαη ην 3.5 ην 3.6 θαη 
ην 3.7. 
 
 

Δ3 6 ώξεο  
Β΄ θάζε  
 
(Α΄ θάζε 
= 3 ώξεο) 
 
 

Υξήζε βαζηθώλ 
εξγαιείσλ πιε-
ξνθνξηθήο αλά 
εηδηθόηεηα 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ  ηε ζπνπδαηόηεηα θαη 
ηηο δπλαηόηεηεο ησλ πεξηβαιιόλησλ γεληθήο ρξήζεο (Πξνγξάκ-
καηα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, ινγηζηηθώλ θύιισλ, παξνπζία-
ζεο, δηαδίθηπν) θαη πώο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθα-
ιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. 

*3.8 Υξήζε βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο αλά εηδηθόηεηα 
Πεξηβάιινληα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ, νη ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο θαη ε 
σο ηώξα έξεπλα - εκπεηξία από ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο: 
-Πξνγξάκκαηα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ θαη δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνύ 
ιόγνπ. 
-Γηαδίθηπν θαη δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. 
-Γηαδίθηπν θαη λένο γξακκαηηζκόο: νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο αλαδήηεζεο, 
ζύλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ελόο θεηκέλνπ. 
-Πνιπηξνπηθόηεηα θαη λέα κέζα 
-Λνγηζηηθά θύιια  
-Πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο 
 

Β΄ θάζε: ζα δηδαρζνύλ ηα 
ζρεηηθά κε: Πνιπηξνπηθό-
ηεηα θαη λέα κέζα, Λνγηζ-
ηηθά θύιια, Πξνγξάκκαηα 
παξνπζίαζεο. Σα πεξηζ-
ζόηεξα από απηά κπνξνύλ 
θάιιηζηα λα ελζσκαησζν-
ύλ ζην ζεσξεηηθό κέξνο 
(δηδαθηηθή ησλ αληηθεηκέ-
λσλ), αιιά θαη ζηελ επε-
μεξγαζία ησλ δηδαθηηθώλ 
ζελαξίσλ. ηελ πεξίπησ-
ζε απηή ε επί ηνύηνπ α-
πνθιεηζηηθή εζηίαζε δελ 
είλαη απαξαίηεηε. 
 

Γ4 3 ώξεο  
 
 

Υξήζε εθπαηδεπ-
ηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη: 
α) λα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ από πιεπξάο 
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη από πιεπξάο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε 
ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθαλζνύλ γηα ην πιαίζην έληαμεο 

4.1 Βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ από πιεπξάο ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 
από πιεπξάο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ηνπο. πλεξγαηηθά πεξη-
βάιινληα (Google Apps for Education θ.ά.) 
 

Να δηδαρζεί καδί κε ηελ 
ελόηεηαο  4 ηνπ Δηδηθνύ 
Μέξνπο ζηε Β΄ θάζε (βι. 
παξαθάησ). 
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ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ κεηά από ζρεηηθή αμηνιόγεζή 
ηνπ. 
β) λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθά ιν-
γηζκηθά, εγθεθξηκέλα από ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

4.2 Πξνβιεκαηηθή θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, πιαίζην έληαμεο θαη 
θαηαιιειόηεηαο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη εθπαηδεπηηθώλ πεξη-
βαιιόλησλ γεληθόηεξα. 
 
4.3 πλνπηηθή παξνπζίαζε, πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 
(Λνγηζκηθό ΤΠΔΠΘ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν ινγηζκηθό Αλνηρ-
ηνύ θαη Διεύζεξνπ Κώδηθα) 

Δ4  7 ώξεο 
Β΄ θάζε 
 
 
 
(Α΄ θάζε: 
8 ώξεο) 

Υξήζε ινγηζκη-
θώλ εηδηθόηεηαο 
γηα  ηελ αμηνπνί-
εζή ηνπο ζηε 
δηδαζθαιία θαη ηε 
κάζεζε 
 
 
 
 

Παξνπζίαζε, ζπγθξηηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθώλ ιν-
γηζκηθώλ γηα ην θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν. Γηακόξθσζε θξηηε-
ξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ ινγηζκηθώλ απηώλ κε βάζε ην ζεσξεηηθό 
πιαίζην πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. Γπλαηό-
ηεηεο αμηνπνίεζεο. Δηδηθόηεξα: 
 
α. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο θπξηόηεξεο θαηε-
γνξίεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινιν-
γηθώλ καζεκάησλ.  
β.  Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ λα νξγαλώλνπλ θαη λα ππνζηεξίδν-
πλ ην ζρνιηθό εξγαζηήξην θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα εμππεξε-
ηνύληαη θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν νη δηδαθηηθέο ηνπο πξνηεξαηό-
ηεηεο (π.ρ. ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ινγηζκηθνύ πνπ 
είλαη απαξαίηεην γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη πώο είλαη θαιύ-
ηεξα λα έρεη εγθαηαζηαζεί, αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ 
θιπ.). 
γ. Να κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ θξηηηθά ην θάζε ινγηζκηθό, κε βάζε 
ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ελό-
ηεηεο  
δ. Να εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ 
ινγηζκηθώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακόξθσζε λένπ 
εκπινπηηζκέλνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. 
ε. Να κπνξνύλ λα θαηαηάζζνπλ ην θάζε ινγηζκηθό ζε θιεηζηό, 
αλνηρηό, πεξηβάιινλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ, λα κπνξνύλ λα 
ηα δηαβάδνπλ σο πξντόληα πνπ ελζσκαηώλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
δηδαθηηθέο ζεσξίεο θαη αξρέο (επνκέλσο σο κε νπδέηεξα κέζα) 
θαη λα αληηιακβάλνληαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο θαη γηα πνηνπο 
ιόγνπο κπνξνύλ λα αμηνπνηνύλ ην θαζέλα από απηά. 
ζη. Να γλσξίδνπλ πώο αμηνπνηήζεθε σο ηώξα ε θάζε θαηεγνξία 
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζηελ εθπαίδεπζε (κε παξαδείγκαηα). 
δ. Να γλσξίδνπλ επηιεγκέλα δηαδηθηπαθά ινγηζκηθά θαη ηηο δπλα-
ηόηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζε-
κάησλ.  

4.5 Δθκάζεζε ηεο ρξήζεο ινγηζκηθώλ εηδηθόηεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζή 
ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 
Παξνπζίαζε, ζπγθξηηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ινγηζκηθώλ εηδηθόηεηαο. 
Η επηινγή θαηά θύξην ιόγν ζα πξέπεη λα γίλεη από ηα εγθεθξηκέλα 
από ην ΤΠΔΠΘ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά  πνπ θαιύπηνπλ ηηο πην 
γλσζηέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ. Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη ινγηζκηθά 
ζηνλ πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηαη.* 

 Δμεηάδνληαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζ-
κηθό γηα θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν (Νενειιεληθή Γιώζζα, 
Λνγνηερλία, Α.Δ.Γ.Γ, Ιζηνξία). 

 Δμεηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά ινγηζκηθά από δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο όπσο: 

1. Κιεηζηά πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο: δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο  κε 
βάζε ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο . 
2. Αλνηρηά – δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα: δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο  κε 
βάζε ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο . 
 

 Δμεηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό σο θείκελν πνπ ελ-
ζσκαηώλεη δηδαθηηθέο αξρέο θαη αληηιήςεηο. 

 Πξνζεγγίδεηαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ εξ-
γαζηεξίνπ, ώζηε λα εμππεξεηνύληαη νη δηδαθηηθέο πξνηεξα-
ηόηεηεο.  

 Παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλνη δηαδηθηπαθνί ηόπνη (ζεκαηηθνί 
θαηάινγνη, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, on-line  ινγηζκηθά, εθπα-
ηδεπηηθέο πύιεο, ζώκαηα θεηκέλσλ) πνπ αμηνπνηνύληαη ζηε 
δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. Δλδεηθηηθά πξνηε-
ίλνληαη δηαδηθηπαθνί ηόπνη ζηνλ  πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηα-
η.* 

 
 
 
 
 
 
 
 

Β΄ θάζε: εκβάζπλζε ζηε 
ζεσξεηηθή θξηηηθή πξν-
ζέγγηζε ησλ ινγηζκηθώλ 
γεληθόηεξα θαη παξνπζία-
ζε θιεηζηώλ θαη αλνηρηώλ 
πεξηβαιιόλησλ γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο, 
(ή ηεο Λνγνηερλίαο αληίζ-
ηνηρα) αλ επηιεγεί ηα άιια 
δηδαθηηθά αληηθείκελα λα 
δηδαρζνύλ θαηά ηελ πξώ-
ηε θάζε. 
θόπηκν είλαη λα παξνπ-
ζηαζηεί ζπλδπαζηηθά κε 
ηελ ελόηεηα 4 ηνπ Γεληθνύ 
Μέξνπο πνπ πξνζθέξεη 
κηα επνπηηθή παξνπζίαζε 
ηεο ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπ-
ηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη πξν-
εγείηαη. 
 

 

Β2 θάζε (15 ώξεο) 
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Α/Α 
 Γ=ελόηεηα 
γεληθνύ  
Δ=ελόηεηα 
εηδηθνύ 
κέξνπο 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

 

ΔΝΟΣΗΣΔ ΣΟΥΟΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 
*ε αξίζκεζε αλαθέξεηαη ζηελ ζεηξηαθή θαηάηαμε ελνηήησλ γεληθνύ 
θαη εηδηθνύ κέξνπο ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα επηκόξθσζεο Β΄ 
επηπέδνπ 

Παξαηεξήζεηο / νδεγίεο 
πξνο ηνπο δηδάζθνληεο 

Γ1 2 ώξεο 
 
 

Σερλνινγίεο Πιε-
ξνθνξίαο θαη ησλ 
Δπηθνηλσληώλ 
ζηελ εθπαίδεπζε, 
εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή θαη ε-
πηζηεκνληθή ζε-
κειίσζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί  ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζηνηρεησδώο: 
α) ηα βαζηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλώζεο  
β) ηνπο ζηόρνπο θαη γεληθόηεξα ηελ πνιηηηθή  (ηξέρνπζα θαη κειινληη-
θή) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 
ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο 
γ) ηα κνληέια έληαμεο, ησλ ΣΠΔ  απηώλ ζε καθξνεπίπεδν (εθπαηδεπ-
ηηθή πνιηηηθή) όζν θαη ζε κηθξνεπίπεδν (ζρνιηθή κνλάδα) 

1.1 H Κνηλσλία ηεο Γλώζεο. Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ 
ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. -  Η έληαμε ησλ ΣΠΔ 
ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

1.2 Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν εθπαη-
δεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη λέεο 
δηαζηάζεηο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε σο κέζσλ έθθξαζεο θαη 
ςεθηαθήο θνηλσληθόηεηαο 

Θα δηδαρζεί καδί κε ηελ ελόηε-
ηα 1.α ηνπ Δηδηθνύ Μέξνπο («Η 
εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπα-
ίδεπζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ 
θηινινγηθώλ καζεκάησλ»).  

Δ1.α 3 ώξεο 
 

Η εηζαγσγή ησλ 
ΣΠΔ ζηελ εθπαί-
δεπζε θαη ηε δη-
δαζθαιία ησλ 
θηινινγηθώλ κα-
ζεκάησλ 
 
 

Δπηζθόπεζε ηεο δηεζλνύο θαη ειιεληθήο εκπεηξίαο από ηελ εηζαγσγή 
ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ηε δηδαζθαιία 
ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ (Νενειιεληθή Γιώζζα, Λνγνηερλία, 
Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία, Ιζηνξία). ύλδεζε ηεο 
εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία κε επξύηεξα δεηήκαηα, όπσο ε 
λέα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα, ε θνηλσλία ηεο γλώζεο θαη νη λέεο 
δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο. Έκθαζε 
ζηηο δπζθνιίεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηδηαίηεξα 
ζηελ ειιεληθή εκπεηξία. 
 
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ α) Βαζηθά ζηάδηα θαηά ηελ 
εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαίδεπζε. β) Να θαηα-
λννύλ ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζε ζπλάξηεζε κε επξύηεξα ζέκαηα, 
όπσο ε θνηλσλία ηεο γλώζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. γ) Να αληη-
ιακβάλνληαη θαη λα εξκελεύνπλ ηηο ζπζηεκηθνύ ηύπνπ δπζθνιίεο 
πνπ έρεη ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  
 

6.1 Βαζηθά ζηνηρεία εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εξγαιείσλ ΣΠΔ 
γηα ηε κάζεζε ησλ επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 
 

 Η εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Από ην ηερληθν-
θεληξηθό ζην νινθιεξσκέλν πξόηππν. 

 ύλδεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνηύπνπ κε ηε λέα νηθν-
λνκηθή πξαγκαηηθόηεηα: ε θνηλσλία ηεο γλώζεο θαη νη 
απαηηήζεηο γηα δεκηνπξγηθόηεηα (δεκηνπξγία λέσλ ππν-
θεηκέλσλ). 

  Η δηεζλήο, ε επξσπατθή θαη ε ειιεληθή εκπεηξία. 

 πλήζεηο δπζθνιίεο θαηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 
δηδαζθαιία. 

 

Θα δηδαρζεί καδί κε ηελ ελόηε-
ηα 1 ηνπ Γεληθνύ Μέξνπο (βι. 
παξαπάλσ). 

Δ1.β 3 ώξεο ΣΠΔ θαη γξακκα-
ηηζκόο 

ύλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ην γξακκαηηζκό θαη ηε δηδαζθαιία ησλ θηινιν-
γηθώλ καζεκάησλ. Νένο γξακκαηηζκόο θαη δηδαζθαιία ησλ θηινινγη-
θώλ καζεκάησλ. Αλάιπζε ησλ ζρνιηθώλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ θαη 
ησλ πεξηζσξίσλ πνπ δίλνπλ γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 
 

  Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ επξύηεξε 
ζρέζε ησλ ΣΠΔ κε ηηο λέεο κνξθέο γξακκαηηζκνύ πνπ ηζ-
ρύνπλ πηα ζηελ θνηλσλία θαη πνπ είλαη απαξαίηεην λα δη-
αηξέρνπλ ηα ζρνιηθά Π..  

 Θα πξέπεη λα κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ δεκηνπξγηθά ηηο 
ζρνιηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη λα κπνξνύλ λα αλαπ-
ηύζζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ γόληκε αμην-
πνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε κία από απηέο. 

 

 Γξακκαηηζκόο θαη λένο γξακκαηηζκόο. 

 Νένο γξακκαηηζκόο θαη θηινινγηθά καζήκαηα. ύλδεζε 
κε ην νινθιεξσκέλν πξόηππν. 

 Αλάιπζε ηεο ειιεληθήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη 
εληνπηζκόο ησλ πεξηζσξίσλ πνπ επηηξέπεη γηα δεκηνπξ-
γηθέο παξεκβάζεηο (ηππηθέο, εκηηππηθέο, άηππεο κνξθέο 
ζρνιηθνύ γξακκαηηζκνύ θαη πεξηζώξηα αμηνπνίεζεο ησλ 
ΣΠΔ).  

Πξνηείλεηαη πέξα από ηε ζεσ-
ξεηηθή επεμεξγαζία ηεο έλλνη-
αο ‘λένο γξακκαηηζκόο’ λα 
δνζνύλ θαη παξαδείγκαηα 
δηαθνξεηηθώλ εηδώλ γξακκα-
ηηζκνύ. Γηα παξάδεηγκα από ην 
έληππν πιηθό κπνξεί λα αμην-
πνηεζεί ην θείκελν «H δηδαθηη-
θή αμηνπνίεζε ησλ ζσκάησλ 
θεηκέλσλ σο δηαδηθαζία δηα-
κόξθσζεο εγγξάκκαησλ ππν-
θεηκέλσλ ή ε ηδενινγηθή δηάζ-
ηαζε ησλ ζελαξίσλ».  
Αλ απαηηείηαη παξαπάλσ ρξό-
λνο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ 
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ζε απηό ην ζεκείν 1-2 ώρες 
από ηελ ελόηεηα 5 ηνπ εηδηθνύ 
κέξνπο (Β΄ θάζε) πνπ πξνβ-
ιέπεη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε 
δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζε κνξ-
θή ζελαξίσλ (βι. παξαθάησ) 

Δ5 7 ώξεο 
Β΄θάζε 
 
 
 
 
(Α΄ θάζε 
= 8 ώ-
ξεο) 
  

Αμηνιόγεζε θαη 
πξνζαξκνγή 
Δθπαηδεπηηθώλ 
ζελαξίσλ θαη 
Γξαζηεξηνηήησλ 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ λα επεμεξγαζηνύλ, λα παξνπζηάζν-
πλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ελδεηθηηθά, γηα θάζε θηινινγηθό δηδαθηηθό 
αληηθείκελν, ππάξρνληα δηδαθηηθά ζελάξηα δηδαζθαιίαο κε ηηο ΣΠΔ, 
πνπ ηνπο δίδνληαη από ηνπο εθπαηδεπηέο. Η παξνπζίαζε απηή απνβ-
ιέπεη: 

 ηελ εμνηθείσζε κε βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπ-
ηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 
θαη ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ ππαγνξεύνληαη  από ηελ παηδα-
γσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ησλ ζύγρξνλσλ 
αληηιήςεσλ γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 

  ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ππάξρνπζα εξγαζία. 

 ηελ εμνηθείσζε κε ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ αμηνπνηή-
ζεθε θαη ηε κνξθή ησλ ζελαξίσλ πνπ πξνθξίζεθαλ. 

  ην λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ηθαλόηεηα δεκην-
πξγηθήο αλάγλσζεο άιισλ ζελαξίσλ θαη δηδαθηηθώλ ε-
θαξκνγώλ. Να πξνηείλνπλ αηηηνινγεκέλα αιιαγέο, βειηη-
ώζεηο θαη επεθηάζεηο ζε ήδε ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 
θαη ζελάξηα. 

 Να νδεγεζνύλ ζηελ κε επαγσγηθό ηξόπν δηακόξθσζε 
ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξέπεη λα έρεη έλα δη-
δαθηηθό ζελάξην.   

 
Με βάζε ηηο πξνεγνύκελεο δηαπηζηώζεηο νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξ-
γαζία κε ηνπ επηκνξθσηέο αλαπξνζαξκόδνπλ  ελδεηθηηθά, ππάξρνλ-
ηα ζελάξηα ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. Η από θνηλνύ δηακόξθσζε 
δηαθνξεηηθώλ εθδνρώλ ελόο ζελαξίνπ ζα ελζσκαηώλεη ηηο πεξηζζό-
ηεξεο από ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηηο πξνεγνύ-
κελεο ελόηεηεο. 
Γειαδή: 
-Βαζηθέο αξρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 
-Βαζηθέο αξρέο ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο θάζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 
κε ηηο ΣΠΔ 
-Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ γξακκαηηζκνύ. 
-Καιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. 
-Γπλαηόηεηα δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαη 
ρξόλνπ. 
 

6.5 Αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ ζε-
λαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλά γλσζηηθό αληηθείκελν. 

6.6 Έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ΑΠ εηδηθόηεηαο κέζσ 
ζελαξίσλ. 

 -Δπεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε έηνηκσλ δηδαθηηθώλ 
παξαδεηγκάησλ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα, πνπ αμην-
πνηνύλ ηηο ΣΠΔ (εξγαιεία, ινγηζκηθά, δηθηπαθνί ηόπνη). 
ύλδεζε ησλ ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ κε ην γλσζηηθό 
αληηθείκελν  θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΣΠΔ. 

-Αμηνιόγεζε θαη θξηηηθή αλάγλσζε ησλ δηδαθηηθώλ παξαδεηγ-
κάησλ: θαιιηεξγείηαη ε ηθαλόηεηα κεηαηξνπήο κηαο αξρη-
θήο ηδέαο πξνο δηαθνξεηηθέο πην δεκηνπξγηθέο θαηεπ-
ζύλζεηο. 

-Καιιηέξγεηα κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο είλαη απα-
ξαίηεηεο γηα ηνλ αλαζηνραζκό ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 
θαη ηε βειηίσζή ηεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 
 
 
 
 
 
-Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπξνζαξκόδνπλ  κε ηνπο εθπαηδεπηέο ην-

πο ελδεηθηηθά, ππάξρνληα ζελάξηα.  
-Αμηνπνηνύληαη νη αξρέο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ. 
 

 Με βάζε ην ζεσξεηηθό πιαί-
ζην πνπ πξνεγήζεθε, νη επη-
κνξθνύκελνη επηρεηξνύλ εθ 
λένπ ηελ αμηνιόγεζε εθπαηδεπ-
ηηθώλ ζελαξίσλ, ελζσκαηώ-
λνληαο ηόζν ηε λέα γλώζε όζν 
θαη ηελ εκπεηξία από ηελ 
πξαθηηθή άζθεζε. 
πγθεθξηκέλα, ζηε Β΄ θάζε 
παξνπζηάδνληαη θαη αμηνιν-
γνύληαη δύν έηνηκα δηδαθηηθά 
ζελάξηα ή ζελάξηα ησλ ίδησλ 
ησλ επηκνξθνύκελσλ (ή έλα 
αλ είλαη πνιύ ζύλζεην ή δηαζε-
καηηθό), θαηά πξνηίκεζε γηα ηα 
γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπν-
ία δελ παξνπζηάζηεθε ζελάξην 
ζηελ πξνεγνύκελε θάζε. 
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* ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ – ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ 

Ιζηνξηθόο Άηιαληαο CENTENNIA 
Αξραία Αηηηθή Πεδνγξαθία 
Γεκόζηνο θαη Ιδησηηθόο Βίνο ζηελ Αξραία Διιάδα 
ΘΤΜΗΙ (Ηξόδνηνο+, Οκεξηθά έπε, Αλζνιόγην) 
Ηξόδνηνο 
Γιώζζα ε Διιεληθή: Οη πεξηπέηεηεο ησλ ιέμεσλ 
Τπνδείγκαηα 
Σν 21 ελ Πισ 
Γηάλνηα 
Γηάινγνο 
Μπθελατθόο Πνιηηηζκόο 
Ιζηνξία Α΄ Γπκλαζίνπ- ηα ίρλε ησλ αξραίσλ πξνγόλσλ 
Βπδαληηλή Ιζηνξία – Από ην παξόλ ζην παξειζόλ 
Ιζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ 
Η Διιάδα θαη ν Κόζκνο από ηνλ 19ν ζηνλ 20ν Αηώλα 
Καζηαιία 
 
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/ 

http://www.e-yliko.gr/
http://www.ilsp.gr/
http://www.ime.gr/
http://www.perseus.tufts.edu/
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