
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 
 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από 
εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες»), σε ομάδες 10-15 εκπαιδευτικών και 
υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης 
Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται κατ’ αρχάς, τέσσερις (4) «συστάδες» 
κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών 
περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ως εξής:  

 

 
 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και θα 
έχει διάρκεια περίπου 6 εβδομάδες (εν γένει 2 τρίωρα την εβδομάδα). Ως συμπληρωματικό και 
αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι 
επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους 
επιμορφωτές τους. 

 
Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. 

(Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και 
αξιοποίηση στην τάξη:  

1. Νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και 
έργα του Υπουργείου Παιδείας, πχ. διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας σε συνδυασμό 
με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, 
καθώς 

2. Σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων 
ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα 
παραπάνω.  

 
  



ΣΤΟΧΟΙ  
 να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των 

διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
 να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκπαιδευτικές 

πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού,  
 να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο και τις 

νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του,  
 να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών 

τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
 
Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνει εκπαιδευτική αξιοποίηση  των 
ΤΠΕ με εισαγωγή σε: 
 ανοικτά εργαλεία - περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη 

συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ. GoogleDocs, GoogleDrive, Dropbox),  
 περιβάλλοντα παρουσίασης, διαμοίρασης υλικού, διαχείρισης μάθησης και εκπόνησης 

δραστηριοτήτων (πχ. η-τάξη, Moodle), ιστολόγια και wikis, εννοιολογικοί χάρτες,  
 σύγχρονα λογισμικά γενικής χρήσης με έμφαση στο ανοικτό ελεύθερο λογισμικό 

(ΕΛ/ΛΑΚ),  
 αποθετήρια και άλλες πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού που έχουν δημιουργηθεί για τα 

ελληνικά σχολεία (πχ. Φωτόδεντρο, διαδραστικά σχολικά βιβλία, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΙΣΩΠΟΣ),  
 εφαρμογές - εργαλεία ειδικής αγωγής,  
 θέματα ασφάλειας διαδικτύου,  
 απλά σενάρια – δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και όλων των 

παραπάνω. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ 

ανοικτά εργαλεία – περιβάλλοντα (GoogleDocs, GoogleDrive, Dropbox) 6 

περιβάλλοντα παρουσίασης, διαμοίρασης υλικού, διαχείρισης μάθησης και 
εκπόνησης δραστηριοτήτων (η-τάξη/Moodle, blogs/wikis, εννοιολογικοί 

χάρτες) 
6 

αποθετήρια και άλλες πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού που έχουν 
δημιουργηθεί για τα ελληνικά σχολεία (Φωτόδεντρο, διαδραστικά σχολικά 

βιβλία, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΙΣΩΠΟΣ) 
6 

απλά σενάρια – δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων 6 

σύγχρονα λογισμικά γενικής χρήσης 3 

θέματα ασφάλειας διαδικτύου 3 

εφαρμογές - εργαλεία ειδικής αγωγής 6 

 


