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Από 
Την ομάδα υποστήριξης του 
έργου στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου 

Προς: 
Τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πελοποννήσου  
δια των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι, 

σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο των πενθήμερων επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών 
στη παιγνιώδη μάθηση και στην αξιοποίηση της πλατφόρμας εφαρμογής διαδικασιών της 
μάθησης που βασίζεται σε δίλημμα DiBL, υπάρχει η δυνατότητα επιμόρφωσης 
περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών και από σχολεία/οργανισμούς που δε συμμετέχουν 
στη μικρή στρατηγική σύμπραξη  «Gamified Introduction to Gamification». 

Προσκαλούμε του εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται και έχουν επιμορφωτικό ή διδακτικό 

έργο, αφού ενημερωθούν για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης να  συμπληρώσουν αίτηση 

συμμετοχής στη φόρμα https://forms.gle/7W7pcpPSoxmfYWxFA μέχρι τη Τετάρτη 8/2/2023 

1. Φυσικό αντικείμενο/δομή του επιμορφωτικού σεμιναρίου 

1.1 Διαθέσιμες θέσεις σε σεμινάρια (περίοδος φυσικής παρουσίας)  

Περιφερειακή 
ενότητα 

20-24 Φεβρουαρίου 6-10 Μαρτίου 13-17 Μαρτίου 

Αρκαδία - Τρίπολη Τρίπολη 

Κορινθία Κόρινθος Ζευγολατιό - 

Λακωνία Μολάοι Σπάρτη Μολάοι 

Μεσσηνία Καλαμάτα Καλαμάτα Καλαμάτα 

 

1.2 Η επιμόρφωση περιλαμβάνει τρεις ενότητες 

Ενότητα Ημερομηνία Περιεχόμενο 

1. Εισαγωγή στο 
αντικείμενο 

Μέσα Φεβρουαρίου – 
Αρχές Μαρτίου 2023 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως συνάντηση για 
ενημέρωση και εισαγωγή στο πρόγραμμα. 

2. Πενθήμερη 
επιμόρφωση 

Τέλη Φεβρουαρίου  - 
Μέσα Μαρτίου 

Δια ζώσης πενθήμερα σεμινάρια σε κάθε 
περιφερειακή ενότητα 

3. Πιλοτική 
εφαρμογή 

έως τέλος Μαΐου 

Πιλοτική εφαρμογή της Παιγνιώδους 
μάθησης σε διδακτικές ή επιμορφωτικές 
δραστηριότητες από τις/τους 
επιμορφούμενους. 
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Κάθε σχολείο/οργανισμός εγκρίνει και καταγράφει τη συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού με 
πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, υποστηρίζει την πιλοτική εφαρμογή διδασκαλιών  
και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες διάχυσης. 

2. Υποχρεώσεις και παραδοτέα 

 Συμμετοχή στις εξ αποστάσεως συναντήσεις.  

 Συμμετοχή στο πενθήμερο δια ζώσης σεμινάριο, τουλάχιστον στο 80% των ωρών 

 Δημιουργία σχεδίου αξιοποίησης της Παιγνιώδους μάθησης το οποίο θα 
περιλαμβάνει: 
o Επιλογή του διδακτικού προβλήματος 
o Αιτιολογημένη επιλογή παιγνιώδους δραστηριότητας ή διλήμματος και 

σχεδιασμό της υλοποίησης τους 
o Προσδιορισμό των παραμέτρων προς αξιολόγηση 
o Εφαρμογή του σχεδίου παιγνιώδους διδακτικής παρέμβασης και συλλογή 

δεδομένων 
o Ανάλυση των δεδομένων 
o Αναφορά του αποτελέσματος της παιγνιώδους διδακτικής παρέμβασης.  
o Ανάρτηση του σχεδίου παιγνιώδους μαθήματος στο αποθετήριο της 

δραστηριότητας Gamified Introduction to Gamification(GIG).  
o Διάχυση-διάθεση σε εκπαιδευτικά αποθετήρια. 
o Ενημερωμένη επιλογή της αξιοποίησης του συγκεκριμένου σχεδιασμού. 

 

3. Υποστήριξη των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση 

 Η απουσία των  συμμετεχουσών και των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση 
καλύπτεται με πενθήμερη εκπαιδευτική άδεια. 

 Δεν προβλέπεται αποζημίωση για τυχόν μετακινήσεις 

 

4. Χρονοδιάγραμμα – Διαδικασίες 

Ημερομηνία Δραστηριότητα/παραδοτέο 

8/2/2023 
Ολοκλήρωση της υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος στη φόρμα  
https://forms.gle/7W7pcpPSoxmfYWxFA  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

9/2/2023 Ενημέρωση των υποψηφίων και κατανομή στις διαθέσιμες θέσεις 

10/2/2023 Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιμορφωτικής άδειας. 

 
5. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
απευθύνονται στο email gig.erasmus.2022@gmail.com 
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