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1. ΓΗΛΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ 

 

Δίδορ δαπάνηρ Πεπιγπαθή  Δγκπιθέν 

ποζψ ζε 

εςπϊ 

Γαπανηθέν 

ποζψ ζε 

εςπϊ 

Οδοιποπικά  (αλαθέξαηε ηηο 

εκεξνκελίεο <εκέξα/κήλαο/έηνο> θαη 

ηνπο ηφπνπο αλαρψξεζεο θαη άθημεο)  

21/3/09 Ρόδο - Ρώμθ  
28/3/09 Ρώμθ - Ρόδο  500 543 

Γαπάνερ διαβίυζηρ (δειαδή δαπάλεο 

δηακνλήο θαη δηαηξνθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο, αλ ππάξρεη). 

Πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ή 

εβδνκάδσλ θαη ηα εκεξήζηα/ εβδνκαδηαία πνζά 

πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πίλαθα) 

6 διανυκτερεφςεισ ςτθν Ιταλία  
 
Ηκεξήζην πνζφ απνδεκίσζεο γηα 

ηελ Ιηαιία 235 Ευρώ 

1200 1200 

Γίδακηπα (εάλ ππάξρνπλ) Δίδακτρα για Eurodidaweb 450 450 

Λοιπέρ δαπάνερ (πξνζδηνξίζηε) 
 

  

ωνολο 2150 2193 

 

2. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
 

2.1 Πεπιγπαθή 

 

 

   Απιθμψρ καηαπηιζθένηυν: 6 

   Γλϊζζα (-ερ) διδαζκαλίαρ:  Αγγλικά 

     Άλλη (-ερ) γλϊζζα (-ερ) επικοινυνίαρ, αλ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε απηή: -- 

   Υϊπερ πποέλεςζηρ ηυν καηαπηιζθένηυν: Ιςπανία, Ρουμανία 

 

 
2.1.α Πεπιγπάτηε ηο πολω ζε 10 γπαμμέρ ηιρ πποπαπαζκεςαζηικέρ δπαζηηπιψηηηερ πος 

ππαγμαηοποιήζαηε ππιν απψ ηην ανασϊπηζή ζαρ πξνο ηνλ ηφπν θαηάξηηζεο. Πξνζδηνξίζηε 

πνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο έγηλαλ κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε / ηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ παξείρε ηελ θαηάξηηζε / ηε δηθή 

ζαο πξσηνβνπιία. Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε είλαη εππξφζδεθηεο. 

Προκειμζνου να είμαι καλφτερα προετοιμαςμζνθ και να ωφελθκώ περιςςότερο από τθ 
δραςτθριότθτα κατάρτιςθσ, ςυνζλεξα περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο του 
ςεμιναρίου, επικοινώνθςα με τουσ διοργανωτζσ και προετοιμάςτθκα κατάλλθλα. 
Για τισ ανάγκεσ του ςχολείου όπου εργάζομαι, ςυγκζντρωςα πλθροφορίεσ για το εργαςτιριο 
πλθροφορικισ, τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο, το διακζςιμο εκπαιδευτικό υλικό από 
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το ΤΠΕΠΘ και άλλα, ώςτε να μποροφν οι επιμορφωτζσ να ζχουν μια γενικι εικόνα του 
ςχολείου και να προτείνουν κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ.  
Για τισ απαιτθςεισ του οργανιςμοφ που παρείχε την κατάρτιςη, ετοίμαςα πλθροφορίεσ ςε 
μορφι παρουςίαςθσ (PowerPoint) για το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και για το ςχολείο 
όπου εργάηομαι, ώςτε να μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ μεταξφ των επιμορφοφμενων και των 
επιμορφωτών για τισ διαφορζσ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. 
Σζλοσ, επιςκζφτθκα ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ με τα λογιςμικά ςτα οποία κα επιμορφωνόμαςταν 
ώςτε να βελτιώςω τισ ατομικζσ μου δεξιότθτεσ. 
 

2.1.β Πεπιγπάτηε ηο πολω ζε 20 γπαμμέρ ηο πεπιεσψμενο, ηη μοπθή και ηη θωζη ηυν 

δπαζηηπιοηήηυν καηάπηιζηρ πνπ παξαθνινπζήζαηε θαη ην είδνο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (π.ρ. εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, καζήκαηα ζε ηάμε, επίζθεςε 

εξγαζίαο – job shadowing, πξαθηηθά εξγαζηήξηα / ζεκηλάξηα, ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο 

θαη επηθνηλσλίαο, παξνπζηάζεηο βίληεν, εθδξνκέο / επηζθέςεηο θ.α.)  

Σο περιεχόμενο τθσ κατάρτιςθσ ιταν θ ενθμζρωςθ για τουσ τρόπουσ ζνταξθσ των Σ.Π.Ε. ςτο 
ςχολείο με ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία πλατφόρμασ ανά μάκθμα ςτο οποίο κα ζχουν 
πρόςβαςθ οι μακθτζσ/τριεσ και ςτο οποίο θ παρουςίαςθ/επεξεργαςία πλθροφοριακοφ 
υλικοφ κα γίνεται από τον εκπαιδευτικό.  

Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν θ διάλεξθ, θ εργαςία ςε ομάδεσ, θ 
χριςθ των τεχνολογιών πλθροφορίασ και επικοινωνίασ, θ παρουςίαςθ βίντεο και 
PowerPoint, θ πρακτικι εξάςκθςθ ςτο εργαςτιριο Πλθροφορικισ.  

Μετά τθν παρουςίαςθ των λογιςμικών (Content Management System (CMS), Moodle, 
Plone) και τθν παρουςίαςθ παραδειγμάτων ςχολείων, ζγινε πρακτικι εξάςκθςθ ςτο 
εργαςτιριο με τθ δθμιουργία πλατφόρμασ και με τθ διαχείριςθ Ιςτοςελίδων, υνδζςμων, 
Νζων, Εγγράφων και Πλθροφοριών και άλλων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Σζλοσ, ζγινε 
εξάςκθςθ ςε ςφγχρονεσ και αςφγχρονεσ μορφζσ επικοινωνίασ. 

Σελικά, δθμιουργικθκε πλατφόρμα με τθ ςυμμετοχι όλων των επιμορφοφμενων και των 
επιμορφωτών ώςτε να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία κι ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθν 
εφαρμογι των όςων μάκαμε ςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ. 

 

2.1.γ Πποζδιοπίζηε ηο είδορ “επικωπυζηρ” / πιζηοποίηζηρ ηηρ δπαζηηπιψηηηαρ πος λάβαηε ζηο 

ηέλορ ηηρ καηάπηιζηρ (θαηά πεξίπησζε, επηζπλάςηε αληίγξαθν ζηελ παξνχζα έθζεζε 

αμηνιφγεζεο). 

Certificate of Attendance. Επιςυνάπτεται αντίγραφο. 

 

2.1.δ Πεπιγπάτηε ηο πολω ζε 10 γπαμμέρ ηο είδορ ηυν δπαζηηπιοηήηυν πος ππαγμαηοποιήθηκαν 

ωζηεπα απψ ηην επιζηποθή ζαο απφ ηνλ ηφπν θαηάξηηζεο, υρ ζςνέσεια αςηήρ. Πξνζδηνξίζηε 

πνηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο έγηλε κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε / ηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ παξείρε ηελ θαηάξηηζε / ηε δηθή ζαο 

πξσηνβνπιία. Κάζε πξφηαζε γηα βειηίσζε είλαη εππξφζδεθηε. 

Ζχω επιςκεφτεί ιςτοςελίδεσ ςχολείων που χρθςιμοποιοφν πλατφόρμεσ Moodle για να 
ενθμερωκώ άμεςα, να δω παραδείγματα και να πάρω ιδζεσ και ςτθ ςυνζχεια να εφαρμόςω 
ςτθν πράξθ τα όςα διδάχκθκα με τθ δθμιουργία πλατφόρμασ Moodle για τα μακιματα που 
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διδάςκω ςτο ςχολείο. Επίςθσ, προςπακώ να εξαςκθκώ ςτθ χριςθ του Moodle ώςτε να 
καταλάβω πωσ λειτουργεί το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο ακολουκώ τόςο τισ 
κατευκφνςεισ που δόκθκαν από τον οργανιςμό που παρείχε τθν κατάρτιςθ ενώ παράλλθλα 
διευρφνω τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου όπου εργάηομαι και τισ δικζσ μου εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ. 

 

2.1.ε Δάν ιζσωει, πεπιγπάτηε δςζκολίερ πος ενδεσομένυρ ανηιμεηυπίζαηε καηά ηην 

πποεηοιμαζία ή ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηη δπαζηηπιψηηηα καηάπηιζηρ ή ζηιρ δπαζηηπιψηηηερ 

πος ππαγμαηοποιήζαηε μεηά ηην επιζηποθή ζαρ, υρ ζςνέσεια ηηρ δπαζηηπιψηηηαρ αςηήρ.  

Η δραςτθριότθτα κατάρτιςθσ ιταν πολφ καλά οργανωμζνθ, υπιρξε πριν τθν 
πραγματοποίθςθ του ταξιδιοφ πλιρθσ ενθμζρωςθ από τουσ διοργανωτζσ και δεν 
αντιμετώπιςα δυςκολίεσ. Επίςθσ, θ δραςτθριότθτα πραγματοποιικθκε ςτο εργαςτιριο 
Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου “Sapienza” και υπιρχε πρόςβαςθ ςε πολλζσ υπθρεςίεσ 
του Πανεπιςτθμίου. 

 

2.2 Αξιολψγηζη ηηρ δπαζηηπιψηηηαρ καηάπηιζηρ 

 

Παξαθαιείζζε λα επηιέμεηε ηελ αληίζηνηρε επηινγή γηα θάζε εξψηεκα: 

 Πολω καλή Καλή Μέηπια Φηυσή Γεν ιζσωει / 

δεν παπέσεηαι 

Οπγάνυζη ηεο / ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο × 
    

Πνηφηεηα ζηέγαζηρ και 

γεςμάηυν 
    × 

  Πνηφηεηα ηυν εγκαηαζηάζευν  

θαη ηεο ςποδομήρ × 
    

  Πνηφηεηα ηυν πληποθοπιϊν   

πνπ δφζεθαλ πξηλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαηάξηηζεο 

× 
    

Πνηφηεηα ηυν πληποθοπιϊν 

πνπ δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηάξηηζεο 

 × 
   

Πνηφηεηα ηυν πληποθοπιϊν 

πνπ δφζεθαλ κεηά ηε 

δξαζηεξηφηεηαο θαηάξηηζεο 

 × 
   

Πνηφηεηα ηος παιδαγυγικοω 

ςλικοω πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
  × 

  

 

2.3 Δίσαν οι ζςμμεηέσονηερ ενεπγψ πψλο ζηη δπαζηηπιψηηηα καηάπηιζηρ;   ΝΑΙ   ×       ΟΥΙ    

 



5 

 

2.4 Πιζηεωεηε ψηι η πποπαπαζκεςαζηική επγαζία και οι ζςμπληπυμαηικέρ δπαζηηπιψηηηερ πος 

ζαρ αναηέθηκαν ανηίζηοισα ππιν και μεηά ηη δπαζηηπιψηηηα καηάπηιζηρ ήηαν σπήζιμερ; 

- Πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                     ΝΑΙ   ×             ΟΧΙ    

- Σπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                           ΝΑΙ   ×              ΟΧΙ    

 

 

2.5 Ανηίκηςπορ ηηρ δπαζηηπιψηηηαρ καηάπηιζηρ 

ε ποιοωρ ηομείρ πιζηεωεηε ψηι είσε ανηίκηςπο η δπαζηηπιψηηηα καηάπηιζηρ; 
 

 

2.6 Θα ζςνιζηοωζαηε ζε άλλοςρ ηη ζςμμεηοσή ζε αςηψ ηο είδορ δπαζηηπιοηήηυν καηάπηιζηρ; 

      NAI  ×                OXI     

 

Αλαλέσζε ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην/ηα αληηθείκελν/-α πνπ δηδάζθσ × 

Οδήγεζε ζηελ εηζαγσγή λέσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην ζρνιείν / νξγαληζκφ φπνπ 

εξγάδνκαη 
 

Μνπ επέηξεςε λα απνθηήζσ πξφζβαζε ζε έλα επξχηεξν θάζκα παηδαγσγηθνχ πιηθνχ 

θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο × 

Με βνήζεζε λα δσ θξηηηθά ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθσ / ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν / νξγαληζκφ φπνπ ππεξεηψ × 

Οδήγεζε ζηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ / πξνζεγγίζεσλ ζην ζρνιείν / νξγαληζκφ 

φπνπ ππεξεηψ 
 

Με πξνεηνίκαζε θαιχηεξα γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ κνπ  

Αχμεζε ηηο γλψζεηο κνπ γηα άιιεο ρψξεο θαη πνιηηηζκνχο   × 

Σπλέβαιε ζηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο / δηεζλνχο δηάζηαζεο ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ 

/ νξγαληζκνχ φπνπ ππεξεηψ  × 

Βειηίσζε ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο κνπ  
Κάιπςε ηηο αλάγθεο κνπ γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε  
Απνηέιεζε θίλεηξν γηα λα παξαθνινπζήζσ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο ζην 

κέιινλ × 

Αχμεζε ηελ επαηζζεηνπνίεζή κνπ γηα λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο / πηζηνπνίεζεο 

δεμηνηήησλ ή ηθαλνηήησλ πνπ απνθηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο / ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο 

 

Αχμεζε ηελ επαηζζεηνπνίεζή κνπ φζνλ αθνξά λένπο (επξσπατθνχο) ηξφπνπο 

επηρνξήγεζεο γηα εθπαηδεπηηθά ζρέδηα, ζρνιεία θαη νξγαληζκνχο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 
 

Με βνήζεζε ζηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο / εθπαηδεπφκελνπο  
Σπλέβαιε ζην λα απεπζπλζεί ν νξγαληζκφο κνπ ζε λέεο νκάδεο ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (κφλν γηα ππνηξνθίεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο Grundtvig) 
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2.7  Πϊρ ζκοπεωεηε να διαδϊζεηε ηην εμπειπία πος αποκηήζαηε απψ ηη δπαζηηπιψηηηα 

καηάπηιζηρ; 

- Εληφο ηνπ ζρνιείνπ /ηδξχκαηνο ζην νπνίν ππεξεηείηε  

Ζχω δείξει ςε ςυναδζλφουσ και μακθτζσ/τριεσ ςτο ςχολείο ιςτοςελίδεσ – πλατφόρμεσ ςχολείων 
που χρθςιμοποιοφν το Moodle ώςτε να ζχουν άμεςθ ενθμζρωςθ για τισ δυνατότθτεσ που 
υπάρχουν.  

- Σε άιια ζρνιεία /νξγαληζκνχο ηεο πεξηνρήο 

τισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που γίνονται ςτθ Ρόδο με ςυμμετοχι εκπαιδευτικών από όλα τα 
ςχολεία τθσ Ρόδου.  

- Μέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

ε ςχολικζσ εφθμερίδεσ και μακθτικά ζντυπα τθσ περιοχισ. 

- Άιιν (παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε): 

Ζχω ενθμερώςει ςυναδζλφουσ για τον τρόπο και τισ διαδικαςίεσ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ 
ενδοχυπθρεςιακισ κατάρτιςθσ Comenius και τουσ ζχω προτείνει τθν παρακολοφκθςθ του ίδιου 
ςεμιναρίου ςτθ Ρώμθ.  

 

2.8 Παπακαλοωμε αναθέπαηε κάθε ζσψλιο πος θα θέλαηε να απεςθωνεηε ππορ ηην Δθνική 

Μονάδα ή ζηην Δςπυπαφκή Δπιηποπή ζσεηικά με ηη διασείπιζη και ηην ςλοποίηζη ηυν 

ςποηποθιϊν ενδοχπηπεζιακήρ καηάπηιζηρ Comenius (π.ρ. πξνηάζεηο γηα κειινληηθά κέηξα, 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ζεκαληηθά ζέκαηα, επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο θ.α.). 

Όλεσ οι διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται από τθν Εκνικι Μονάδα είναι πολφ αποτελεςματικζσ. 
Απλά κεωρώ ότι κα ζπρεπε να υπάρχει επίςθμθ αναγνώριςθ των γνώςεων που αποκτικθκαν 
ςτα πλαίςια τθσ δραςτθριότθτασ κατάρτιςθσ. Επίςθσ ίςωσ να ζπρεπε να δίνονται 2 με 3 μζρεσ 
παραπάνω από τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ για να είναι λιγότερο κουραςτικζσ οι μετακινιςεισ. 

 

3. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  -  Τπογπάθεηαι απψ ηο δικαιοωσο ηηρ ςποηποθίαρ 

“Ο σπογεγρακκέλος βεβαηώλω ότη οη πιερουορίες ποσ περηέτολταη στελ παρούσα έθζεσε είλαη απ’ 

όσο γλωρίδω ορζές." 

Τόπος: Αρχάγγελοσ Ρόδου                          Ηκεροκελία: 7/4/2009 

 

Ολοκατεπώλσκο θαη ζέσε κε θευαιαία γράκκατα: Λαμπριανοφ τεργοφλα, ΠΕ 06, Κακθγιτρια 
Αγγλικών 

 

Υπογραυή:   

 


