Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν για τα ΚΕ κλάδου ΠΕ 19-20
(1) Τν Aλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ (ΑΠΣ) πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηα καζήκαηα (ζηόρνπο, ζπλνιηθή δηάξθεηα θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ) ηεο Δπηκόξθσζεο
Δθπαηδεπηηθώλ , Β’ επηπέδνπ, εηδηθόηεηαο ΠΔ 19-20, δηάξθεηαο 96 σξώλ.
(2) Τν Aλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ (ΑΠΣ) ζπλνδεύεηαη από ην Δπηκνξθσηηθό Υιηθό γηα ηα ζρεηηθά καζήκαηα ζηα πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Σηήξημεο Δπηκόξθσζεο
(ΚΣΔ). Τν ΑΠΣ ζπλνδεύεηαη επίζεο θαη από έλα ηεύρνο «Οδεγηώλ πξνο ηνπο Δπηκνξθσηέο».
(3) Τν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ (ΑΠΣ) πνπ αθνινπζεί ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπηκόξθσζεο απηήο, δειαδή ην γεγνλόο όηη
απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔ 19-20 θαη όηη ζθνπόο ηνπ δελ είλαη ε επηθαηξνπνίεζε σλ γλώζεσλ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ, αιιά ε
πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ) ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Τνλίδεηαη όηη ην ΑΠΣ
είλαη νξγαλσκέλν κε βάζε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηε λνεκαηηθή ηνπο ζπλέρεηα θαη όρη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε θύθινπ Δπηκόξθσζεο. Οη Δπηκνξθσηέο δε ζα
πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία παξαηίζεληαη νη δηάθνξεο ελόηεηεο ζην ΑΠΣ, αιιά λα ιάβνπλ ππόςή ηνπο θαη ηηο «Οδεγίεο πξνο ηνπο Δπηκνξθσηέο»
νη νπνίεο πξνζαξκόδνληαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο (όπσο είλαη ε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ε παξεκβνιή ζεξηλώλ δηαθνπώλ ζηελ επηκνξθσηηθή πεξίνδν θ.ά.).
(4) Γηα ιόγνπο απινπνίεζεο, ην ΑΠΣ δηαηξείηαη ζε 4 κέξε: Θεσξία Γεληθνύ Μέξνπο, Θεσξία Δηδηθνύ Μέξνπο, Σελάξηα θαη Γξαζηεξηόηεηεο θαη Δηδηθά Θέκαηα.
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ΜΕΡΟ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ
1

Σεχνολογίεσ
Πληροφορίασ και των
Επικοινωνιϊν ςτην
εκπαίδευςη,
εκπαιδευτική πολιτική
και επιςτημονική
θεμελίωςη
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φγχρονεσ αντιλήψεισ για
τη μάθηςη και τη
διδαςκαλία και η
εφαρμογή τουσ με
εργαλεία υπολογιςτικήσ
και δικτυακήσ
τεχνολογίασ

18 ϊρεσ ςυνολικά
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Χρήςη των βαςικϊν
εργαλείων
πληροφορικήσ,
πολυμεςικϊν εργαλείων
και του διαδικτφου

Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν
ςτοιχειωδϊσ:
α) τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το 2020 και
γενικότερα τθν πολιτικι των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν για τθ χριςθ
και αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτθν Εκπαιδευτικι διαδικαςία
β) τα μοντζλα ζνταξθσ, των ΣΠΕ αυτϊν ςε μακροεπίπεδο
(εκπαιδευτικι πολιτικι) όςο και ςε μικροεπίπεδο (ςχολικι
μονάδα).
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει:
α) να ζχουν βαςικζσ γνϊςεισ των κυριοτζρων ρευμάτων ςκζψθσ
ςτισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ και των επιπτϊςεων τουσ ςτθν
οργάνωςθ διδακτικϊν καταςτάςεων με τθ βοικεια των ΣΠΕ
β) να γνωρίηουν τισ γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ αξιοποίθςθσ των
ΣΠΕ ςφμφωνα με ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ και ςφγχρονεσ
παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ.
γ) να γνωρίηουν χαρακτθριςτικά των ρόλων του εκπαιδευτικοφ
και του μακθτι ζτςι όπωσ αυτοί διαμορφϊνονται μζςα από τισ
ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία.
δ) να γνωρίηουν τα βαςικά ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων με διακεματικό χαρακτιρα και τφπου project.
ε) να ζχουν γνϊςεισ του ρόλου που μποροφν να διαδραματίςουν
οι ψθφιακζσ Κοινότθτεσ Πρακτικισ και Μάκθςθσ
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει:
α) να μποροφν να αναηθτοφν με αποτελεςματικό τρόπο
πλθροφορίεσ και ψθφιακοφσ πόρουσ μζςα από το διαδίκτυο και
να είναι ςε κζςθ να εκτιμιςουν τθν αξιοπιςτία και τθν εν γζνει
διδακτικι αξία των πλθροφοριϊν αυτϊν, ζχοντασ επίγνωςθ των
πρακτικϊν ορκισ χριςθσ τουσ.
β) να γνωρίηουν τισ κεωρθτικζσ αρχζσ αξιοποίθςθσ του
διαδικτφου ςτθν διδαςκαλία και τθ μάκθςθ και διδακτικζσ
προςεγγίςεισ με τθ χριςθ του διαδικτφου.
γ) να μποροφν να επιλζγουν το κατάλλθλο πολυμεςικό υλικό για
μια ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι χριςθ.
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Ο ρόλοσ των ΣΠΕ ςτθ δόμθςθ τθσ κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ. - Η ζνταξθ των
ΣΠΕ ςτα πλαίςια των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ για το 2020.
φγχρονα μοντζλα ειςαγωγισ ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ ςε επίπεδο
εκπαιδευτικισ πολιτικισ και ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ

φγχρονεσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ:
υμπεριφοριςμόσ
Γνωςτικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ
Οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ μάκθςθσ
Επιπτϊςεισ των κεωριςεων αυτϊν ςτθν οργάνωςθ διδακτικϊν
καταςτάςεων. Ρόλοσ των ΣΠΕ.
φγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι και δθμιουργία πλαιςίου
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων-δραςτθριοτιτων-διδακτικοφ υλικοφ με τθ
διαμεςολάβθςθ των ΣΠΕ όπωσ: ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ, μζκοδοσ
ςχεδίου δράςθσ (project) και επίλυςθ προβλθμάτων (problem solving).
Ανάπτυξθ μακθςιακϊν περιβαλλόντων με τθ ςυμβολι των ΣΠΕ.
Χαρακτθριςτικά των ρόλων διδαςκόντων και μακθτϊν ςτα νζα μακθςιακά
περιβάλλοντα.
Χριςθ και υποςτιριξθ Κοινοτιτων Πρακτικισ και Μάκθςθσ.
Το Web 2.0, η κοινωνική δικηύωζη και οι νέες κοινωνικές πρακηικές.
Σο Διαδίκτυο ωσ πθγι πλθροφοριϊν και εκπαιδευτικϊν πόρων ωσ μζςο
επικοινωνίασ και ωσ «χϊροσ» δθμοςίευςθσ ζργων. Αξιοπιςτία
πλθροφοριϊν, copyright και ορκι χριςθ πλθροφοριϊν. Νetiquette.
Aξιοποίθςθ-αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων, ιςτοχϊρων και πυλϊν.
χεδίαςθ μακθμάτων με χριςθ του διαδικτφου
Δθμιουργία Μακθςιακοφ υλικοφ Πολυμζςων και Τπερμζςων
Εργαλεία δθμιουργίασ πολυμεςικοφ- υπερμζςικοφ υλικοφ
Εργαλεία ςυγγραφισ μακθςιακοφ υλικοφ με πολυμζςα και υπερμζςα
υςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Μάκθςθσ (CMS, LMS): Γνωριμία και χριςθ.
Ομογενοποίθςθ βαςικϊν γνϊςεων λογιςμικοφ γενικισ χριςθσΕκπαιδευτικι αξιοποίθςθ εργαλείων γενικισ χριςθσ.
φγχρονα ςυςτιματα υποςτιριξθσ τθσ διδακτικισ πράξθσ: διαδραςτικοί
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Χρήςη εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ

δ) να ζχουν ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ για τα υςτιματα Διαχείριςθσ
Μάκθςθσ και Περιεχομζνου
ε) να κατανοοφν τισ διδακτικζσ δυνατότθτεσ των επεξεργαςτϊν
κειμζνου, των λογιςτικϊν φφλλων, των λογιςμικϊν
παρουςίαςθσ και εν γζνει των εφαρμογϊν γραφείου. Να
μποροφν να ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ με τα προαναφερκζντα λογιςμικά γενικισ
χριςθσ.
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει:
α) να γνωρίηουν τισ βαςικζσ κατθγορίεσ λογιςμικοφ από
πλευράσ χαρακτθριςτικϊν και από πλευράσ δραςτθριοτιτων με
τθ χριςθ τουσ και να είναι ςε κζςθ να αποφανκοφν για το
πλαίςιο ζνταξθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ μετά από
ςχετικι αξιολόγθςι του.
β) να είναι ενθμερωμζνοι για χαρακτθριςτικά εκπαιδευτικά
λογιςμικά, εγκεκριμζνα από το Τπουργείο Παιδείασ.

πίνακεσ, ταμπλζτεσ και «κινθτι μάκθςθ» (mobile learning)

Βαςικζσ κατθγορίεσ λογιςμικοφ από πλευράσ χαρακτθριςτικϊν και από
πλευράσ δραςτθριοτιτων με τθ χριςθ τουσ
Προβλθματικι και κριτιρια αξιολόγθςθσ, πλαίςιο ζνταξθσ και
καταλλθλότθτασ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
υνοπτικι παρουςίαςθ, υφιςτάμενου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
(Λογιςμικό Τπουργείου Παιδείασ και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό
Ανοιχτοφ κϊδικα)

ΜΕΡΟ ΙΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ
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Θεωρία Ειδικοφ Μζρουσ.:
Διδακτική τησ
Πληροφορικήσ

9 ϊρεσ ςυνολικά
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Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει:
α) να γνωρίηουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τθσ Διδακτικισ τθσ Πλθροφορικισ, ζτςι ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν ςθμαντικά διδακτικά φαινόμενα
(όπωσ τθν επίδραςθ του διδακτικοφ συμβολαίου).
β) να ζχουν μια επαρκι γνϊςθ των ςφγχρονων απόψεων για τθ
χριςθ των ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλία εννοιϊν τθσ Πλθροφορικισ ςτο
ςχολείο
γ) να γνωρίηουν διδακτικζσ μεκόδουσ, βαςικζσ δυςκολίεσ που
ςυναντοφν οι μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ εννοιϊν, τεχνικϊν και
μεκόδων τθσ Πλθροφορικισ, να ζχουν γνϊςεισ για τθ ςχεδίαςθ
διδακτικϊν καταςτάςεων με τθ χριςθ ΣΠΕ
δ) να γνωρίηουν το πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ Πλθροφορικισ ςτθν
πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ: αναλυτικά
προγράμματα, ςχολικά εγχειρίδια, πρόςκετο υλικό κ.λ.π.
Επιπλζον οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει
ε) να γνωρίηουν τα βαςικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθ
διδαςκαλία των αλγορίκμων και των κυριότερων μοντζλων
προγραμματιςμοφ που διδάςκονται ςτο ςχολείο: του
δομθμζνου προγραμματιςμοφ, τθ διδαςκαλία του
προγραμματιςμοφ ςε περιβάλλοντα logo-like και του
αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ: εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, δυςκολίεσ και αυκόρμθτεσ αντιλιψεισ των
μακθτϊν, διδακτικζσ μεκόδουσ.
ςτ) να γνωρίηουν τα βαςικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθ
διδαςκαλία κεμάτων τθσ Πλθροφορικισ (όπωσ τα δίκτυα, οι
βάςεισ δεδομζνων, ο τρόποσ λειτουργίασ των Η.Τ., οι τόποι
κωδικοποίθςθσ και αναπαράςταςθσ των πλθροφοριϊν ςτα
ψθφιακά ςυςτιματα κ.ά.): εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,
δυςκολίεσ και αυκόρμθτεσ αντιλιψεισ των μακθτϊν, διδακτικζσ
μεκόδουσ κ.ά.
η) να ζχουν μια βαςικι γνϊςθ για τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθ
διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ ςτο ςχολικό περιβάλλον (όπωσ θ
προςζγγιςθ computational thinking).

Βαςικζσ ζννοιεσ από τθ Διδακτικι τθσ Πλθροφορικισ: αντιλιψεισ των
μακθτϊν και λάκθ. Διδακτικζσ καταςτάςεισ. Διδακτικό ςυμβόλαιο και
Διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ. Δθμιουργία διδακτικϊν καταςτάςεων.
Λοιπζσ ζννοιεσ από τθ κεωρία τθσ Διδακτικισ τθσ Πλθροφορικισ.
Βαςικά ςτοιχεία τθσ εξζλιξθσ τθσ επιςτιμθσ και των εργαλείων ΣΠΕ για τθ
μάκθςθ. φγχρονο κεωρθτικό πλαίςιο για τθ διδαςκαλία και μάκθςθ του
γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Πλθροφορικισ, ζτςι όπωσ διδάςκεται ςτθν
πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
Ρόλοι, αντιλιψεισ, παραδοχζσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν αναφορικά με
το γνωςτικό αντικείμενο και υπό το πρίςμα των ΣΠΕ.
Διδακτικά ςενάρια: καταςκευι και χριςθ
Σα εκπαιδευτικά λογιςμικά ςτθν Πλθροφορικι: κατθγορίεσ και χριςθ
περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ με εικόνεσ, προγραμματιςτικοί και άλλοι
μικρόκοςμοι, περιβάλλοντα προςομοίωςθσ, περιβάλλοντα ςτο Διαδίκτυο:
χαρακτθριςτικά τουσ, πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα.
Διδακτικό πλαίςιο για τθ διδαςκαλία του δομθμζνου προγραμματιςμοφ.
Διδακτικό πλαίςιο για τθ διδαςκαλία προγραμματιςμοφ ςε Logo-like
περιβάλλοντα
Διδακτικό πλαίςιο για τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτραφοφσ
προγραμματιςμοφ.
Διδακτικό πλαίςιο για τθ διδαςκαλία λοιπϊν κεμάτων τθσ Πλθροφορικισ

ΜΕΡΟ ΙΙΙ ΕΝΑΡΙΑ & ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
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Διαδικαςτικόσ και
δομημζνοσ,
προγραμματιςμόσ

8

Logo-like
προγραμματιςμόσ οπτικά περιβάλλοντα

54 ϊρεσ ςυνολικά
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Αντικειμενοςτραφήσ
προγραμματιςμόσ

Περιβάλλοντα βαςιςμζνα
ςε προγραμματιςμό
παιγνίων
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Δημιουργία διδακτικοφ

Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει
(α) να γνωρίηουν να βελτιϊνουν και να εφαρμόηουν ςτθ
διδαςκαλία τουσ ιδθ ζτοιμα, ολοκλθρωμζνα διδακτικά ςενάρια
ςτα αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
(β) να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ,
βελτίωςθσ, αξιολόγθςθσ και διδακτικισ χριςθσ ςεναρίων για τα
αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
(γ) να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ, βελτίωςθσ,
αξιολόγθςθσ και διδακτικισ χριςθσ δραςτθριοτιτων για τα
αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει
(α) να γνωρίηουν να βελτιϊνουν και να εφαρμόηουν ςτθ
διδαςκαλία τουσ ιδθ ζτοιμα, ολοκλθρωμζνα διδακτικά ςενάρια
ςτα αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
(β) να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ,
βελτίωςθσ, αξιολόγθςθσ και διδακτικισ χριςθσ ςεναρίων για τα
αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
(γ) να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ, βελτίωςθσ,
αξιολόγθςθσ και διδακτικισ χριςθσ δραςτθριοτιτων για τα
αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει
(α) να γνωρίηουν να βελτιϊνουν και να εφαρμόηουν ςτθ
διδαςκαλία τουσ ιδθ ζτοιμα, ολοκλθρωμζνα διδακτικά ςενάρια
ςτα αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
(β) να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ,
βελτίωςθσ, αξιολόγθςθσ και διδακτικισ χριςθσ ςεναρίων για τα
αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
(γ) να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ, βελτίωςθσ,
αξιολόγθςθσ και διδακτικισ χριςθσ δραςτθριοτιτων για τα
αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει
(α) να γνωρίηουν να βελτιϊνουν και να εφαρμόηουν ςτθ
διδαςκαλία τουσ ιδθ ζτοιμα, ολοκλθρωμζνα διδακτικά ςενάρια
ςτα αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
(β) να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ,
βελτίωςθσ, αξιολόγθςθσ και διδακτικισ χριςθσ ςεναρίων για τα
αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
(γ) να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ, βελτίωςθσ,
αξιολόγθςθσ και διδακτικισ χριςθσ δραςτθριοτιτων για τα
αναφερόμενα μοντζλα προγραμματιςμοφ
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει
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ενάρια ςε προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ προςομοίωςθσ απλϊν
κινθτϊν οντοτιτων (από το παράδειγμα του ολοκλθρωμζνου
περιβάλλοντοσ του ρομπότ KAREL)
Παραδείγματα ςεναρίων ςε τυπικοφσ προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ
που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςχολικό περιβάλλον ςε μακιματα για τθν
ανάπτυξθ εφαρμογϊν.

ενάρια ςε προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ Logo
ενάρια ςε προγραμματιςτικά περιβάλλοντα που προγραμματίηονται με
«οπτικοποιθμζνθ» διεπαφι (οπτικόσ προγραμματιςμόσ): το παράδειγμα
του περιβάλλοντοσ Scratch.
Αναφορά ςε μοντζλα και τθ διδαςκαλία κεμάτων Εκπαιδευτικισ
Ρομποτικισ

ενάρια ςε προγραμματιςτικά περιβάλλοντα για μια ειςαγωγι ςτον
αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό: το ολοκλθρωμζνο περιβάλλον
objectKAREL

ενάρια ςε περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ για τθ δθμιουργία παιγνίων:
το περιβάλλον Game Maker

υλικοφ ςε περιβάλλοντα
ανάπτυξησ μαθημάτων
και προςαρμοςτικά
περιβάλλοντα

(α) να ζχουν επαρκείσ γνϊςεισ για τα ςφγχρονα περιβάλλοντα
ανάπτυξθσ μακθμάτων και προςαρμοςτικϊν περιβαλλόντων, να
γνωρίηουν τα βαςικά λειτουργικά χαρακτθριςτικά τουσ, τα
πλεονεκτιματα τουσ και τα μειονεκτιματα τουσ
(β) να αποκτιςουν ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο εξοικείωςθσ με τθ
χριςθ περιβαλλόντων αυτοφ του είδουσ και διδακτικά ςενάρια
που βαςίηονται ςτθ χριςθ παρόμοιων περιβαλλόντων
(γ) να είναι ςε κζςθ να προετοιμάςουν ςενάρια διδαςκαλίασ
που ςτθρίηονται ςτθ χριςθ περιβαλλόντων αυτισ τθσ
κατθγορίασ.
Εμβάκυνςθ ςτθ Διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ ςτθν
Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ: διεκνισ εμπειρία και αναλυτικά
προγράμματα. ενάρια και δραςτθριότθτεσ για τθ διδαςκαλία
ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ.

Θα διδαχκοφν οι μζκοδοι δθμιουργίασ ςεναρίων που ςτθρίηονται ςε
αντιπροςωπευτικά περιβάλλοντα αυτισ τθσ κατθγορίασ (αναφζρονται
ενδεικτικά τα LAMS και INSPIRE), για τθ δθμιουργία διδακτικϊν ςεναρίων
με αντικείμενα τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά των ψθφιακϊν
ςυςτθμάτων (όπωσ το λειτουργικό τουσ ςφςτθμα) ι ςτοιχεία του υλικοφ
(hardware – όπωσ τα διάφορα είδθ μνθμϊν, τα λογικά κυκλϊματα κ.ά.).
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Δημιουργία ςεναρίων με
λογιςμικά γενικήσ
χρήςεωσ
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Δημιουργία ςεναρίων με
εκπαιδευτικά λογιςμικά
για την Πρωτοβάθμια και
τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευςη

Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει
να αποκτιςουν επαρκείσ γνϊςεισ για τθ δθμιουργία ςεναρίων
που χρθςιμοποιοφν λογιςμικά με γενικότερο εκπαιδευτικό
χαρακτιρα, κακϊσ και για τθ δθμιουργία ςεναρίων που
ςυνδυάηουν περιςςότερα από ζνα γνωςτικά πεδία και
αντίςτοιχα μακιματα του ςχολείου (διακεματικά projects,
διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ)

Αναφζρονται ενδεικτικά οι Eννοιολογικοί χάρτεσ
Ανάπτυξθ project για τθν Πρωτοβάκμα και τθ δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
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Δραςτηριότητεσ για την
Πληροφορική χωρίσ Η.Τ.

Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει:

Ενδεικτικά αναφζρονται:
Διδαςκαλία κεμάτων Πλθροφορικισ χωρίσ Η.Τ. και ψθφιακά ςυςτιματα
Περιβάλλοντα για τθν οπτικοποίθςθ αλγορίκμων.
Ιδιαίτερεσ αναπαραςτάςεισ εκτζλεςθσ αλγορίκμων
Προςομοιϊςεισ βιωματικοφ χαρακτιρα
Δραςτθριότθτεσ για τθν κρυπτογραφία, για τον ζλεγχο ςφαλμάτων ςτθν
κωδικοποίθςθ και μεταφορά δεδομζνων, το δυαδικό ςφςτθμα και οι
αναπαραςτάςεισ του κλπ.
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Ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηςη
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων
και δραςτηριοτήτων από
τουσ επιμορφοφμενουσ

α) να αποκτιςουν γνϊςεισ για δραςτθριότθτεσ ειςαγωγικοφ
χαρακτιρα για τισ ζννοιεσ τθσ Πλθροφορικισ, χωρίσ τθ χριςθ
Η.Τ. και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων
β) να γνωρίηουν ιςτοχϊρουσ, πφλεσ και γενικά πθγζσ με
δραςτθριότθτεσ αυτοφ του είδουσ
γ) να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν δραςτθριότθτεσ αυτοφ
του είδουσ ςτθ διδαςκαλία τουσ και να επινοοφν
δραςτθριότθτεσ με τα χαρακτθριςτικά αυτά
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει να αναπτφξουν ςε
ςθμαντικό βακμό δεξιότθτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
δθμιουργιςουν φφλλα εργαςίασ και επίςθσ να είναι ςε κζςθ να
ςχεδιάςουν και να εφαρμόςουν ςενάρια για διδαςκαλία με τθ
χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και γενικότερα ψθφιακϊν
περιβαλλόντων.
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Ειδικά κζματα διδαςκαλίασ των επεξεργαςτϊν κειμζνου, των λογιςτικϊν
φφλλων, των λογιςμικϊν παρουςίαςθσ και εν γζνει των εφαρμογϊν
γραφείου και λοιπϊν εφαρμογϊν γενικοφ χαρακτιρα που προβλζπονται
κυρίωσ από το ςχολικό πρόγραμμα τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.

Προβλζπονται δυο υνεδρίεσ εκ των οποίων ςτθν πρϊτθ οι
επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί κα δθμιουργιςουν και κα αξιολογιςουν
ςτο πλαίςιο των μακθμάτων ςτο ΚΕ φφλλα εργαςίασ πάνω ςε ζτοιμα
ςενάρια ι δραςτθριότθτεσ (που περιλαμβάνονται ςτο Επιμορφωτικό Τλικό
ι προτείνονται από τουσ Επιμορφωτζσ), ενϊ ςτθ δεφτερθ κα χωριςτοφν ςε
ομάδεσ και κα δθμιουργιςουν πλιρθ ςενάρια τα οποία κα
παρουςιαςτοφν και κα ςυηθτθκοφν.

ΜΕΡΟ ΙV ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
Δημιουργία μαθημάτων
ςε ανοιχτζσ πλατφόρμεσ

15

υςτήματα για την
αξιολόγηςη

16

17

15 ϊρεσ ςυνολικά
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Πληροφορικόσ
γραμματιςμόσ

Ειδικά θζματα από τη
Διδακτική τησ
Πληροφορικήσ

Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν τα
βαςικά που είναι απαραίτθτα για τθ δθμιουργία μακθμάτων,
τθν εφαρμογι ςεναρίων και γενικά τθν περιγραφι μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων ςε ανοιχτζσ πλατφόρμεσ.
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν τα
λειτουργικά και διδακτικά χαρακτθριςτικά ςυςτθμάτων για τθν
online αξιολόγθςθ
Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν τθ
ςφγχρονθ προβλθματικι του πλθροφορικοφ (ι ψθφιακοφ)
Γραμματιςμοφ και να είναι ςε κζςθ να οργανϊςουν ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ, ςενάρια, διδακτικζσ καταςτάςεισ.

Οι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν τισ
διδακτικζσ προςεγγίςεισ και μεκόδουσ για τθ διδαςκαλία
ειδικϊν κεμάτων για τθ λειτουργία των Η.Τ., των δικτφων,
βάςεισ δεδομζνων, τθν ψθφιακι ςχεδίαςθ, τα λειτουργικά
ςυςτιματα κ.ά. κ.ά.
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Δθμιουργία και οργάνωςθ μακθμάτων ςε ανοιχτζσ πλατφόρμεσ:
λειτουργικά χαρακτθριςτικά και διδακτικό πλαίςιο.
Βαςικά διδακτικά και διαχειριςτικά προβλιματα ςτθν οργάνωςθ
μακθμάτων και δραςτθριοτιτων από απόςταςθ.
υςτιματα online αξιολόγθςθσ είτε αυτόνομα (όπωσ Hot Potatoes), είτε
ενςωματωμζνα ςε ανοιχτζσ πλατφόρμεσ (όπωσ ςτο Moodle): λειτουργικά
και διδακτικά χαρακτθριςτικά
Η ςφγχρονθ αντίλθψθ για τον Πλθροφορικό γραμματιςμό και ο ρόλοσ των
διδαςκόντων τθν Πλθροφορικι. Ενδεικτικαϋαναφζρονται ειδικά κζματα:
αςφαλισ πλοιγθςθ, κυβερνοεκφοβιςμόσ (cyberbullying, cyberstalking),
αναηιτθςθ και ςφνκεςθ πλθροφοριϊν, εκπαιδευτικζσ χριςεισ τθσ
wikipedia
Διδακτικι χριςθ περιβαλλόντων web 2.0 – ιδίωσ περιβαλλόντων
κοινωνικισ δικτφωςθσ, wikis, blogs και ςυνδυαςτικά με άλλεσ ςφγχρονεσ
τεχνολογίεσ για τθ μάκθςθ (όπωσ οι διαδραςτικοί πίνακεσ κ.ά.).
Ειδικά κζματα ψθφιακισ ςχεδίαςθσ και κεμάτων που ςχετίηονται με τα
Δίκτυα.
Άλλα ειδικά κζματα από τθ κεωρία τθσ Διδακτικισ τθσ Πλθροφορικισ.

