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Επιμόρφωση σε θέματα διδακτικής προσέγγισης και αξιολό-
γησης στο μάθημα 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 

για εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλά-
δων ΠΕ19 και ΠΕ20 

Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης 
Το Πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση σε θέματα διδακτικής προσέγγισης και αξιολόγη-
σης στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για εκπαιδευ-
τικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20» διάρκειας 20 ω-
ρών, φιλοδοξεί να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή επιθυμούν να διδά-
ξουν το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, τις αναγκαί-
ες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία και την 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών στο γνωστικό 
αντικείμενο του μαθήματος.  
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, που ερ-
γάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διδάξουν το 
μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. 
Σκοπός του προγράμματος 
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με τη διδα-
σκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» και 
την αξιολόγηση των μαθητών/τριών στο μάθημα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρη-
τικές και πρακτικές γνώσεις, καθώς και βιωματικές εμπειρίες σε θέματα διδασκαλίας, 
αξιολόγησης, δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, διόρθωσης γραπτών και χρήσης εκ-
παιδευτικών λογισμικών. 
Σημειώσεις - Εκπαιδευτικό Υλικό 
Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες θα διανεμηθούν σημειώσεις, καθώς και 
συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες διαλέξεων και σχετική με το αντικεί-
μενο και τον κλάδο ελληνική και ξένη αρθογραφία / βιβλιογραφία). 
Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης - Τόπος Διεξαγωγής προγράμματος 
Το πρόγραμμα θα διεξάγεται Σάββατο και Κυριακή στην Αθήνα. Ημερομηνία έναρξης 
της Α' περιόδου, Σάββατο 13 Μαρτίου με ολιγομελή τμήματα. 
Πιστοποίηση της Συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες. Με 
την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν. Μετά την επι-
τυχή αξιολόγηση παρέχεται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, διαφορετικά πα-
ρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υ-
πεύθυνο του Προγράμματος και φέρει τη σφραγίδα της ΕΠΥ. Ο επιμορφούμενος για 
την απόκτηση της Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης, υποβάλλεται σε αξιολόγη-
ση μία μόνο φορά. 
Κόστος Προγράμματος 
Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής: 

Μέλη ΕΠΥ (ταμειακώς εντάξει):  150€ 
Καθηγητές ΠΕ19 & ΠΕ20:  180€ 
Άλλοι (διοριστέοι ΠΕ19 & ΠΕ20):  240€ 

Στο κόστος του προγράμματος περιλαμβάνονται οι σημειώσεις, καθώς και λοιπό έντυ-
πο υλικό που θα διανεμηθεί. 
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Τρόπος καταβολής διδάκτρων: 
• Κατάθεση σε μια από τις παρακάτω τράπεζες που συνεργάζεται η ΕΠΥ: 

Τράπεζα Πειραιώς: 5034020449527 
Alpha Bank: 151-00-2002002178 
Eurobank: 0026.0201.99.0200143502 

• Πληρωμή με μετρητά στα γραφεία της ΕΠΥ 
Ακύρωση Συμμετοχής  
Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και 
συνεπάγεται τα ακόλουθα: 

• μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται 
είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 50€ 

• 1 - 4 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε 
επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 100€. 

• μετά την έναρξη του προγράμματος, το κόστος συμμετοχής δεν επιστρέφεται. 
Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο aeppAperiodos@epy.gr (από-
κριση 24 ωρών) 
Φάκελος συμμετοχής 
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται: 

• Συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης. 
• Φωτοτυπία ταυτότητας. 
• Τα δικαιολογητικά για την κατάταξη στην κατηγορία κόστους παρακολούθησης. 
• Απόδειξη πληρωμής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. 

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: 
aeppAperiodos@epy.gr 
 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
Σάββατο 10:00 - 15:00: 
• Εισαγωγικές έννοιες 
• Παρερμηνείες στο μάθημα 
• Ασάφειες στο μάθημα 
• Παρανοήσεις των μαθητών/τριών 
Κυριακή 11:00 - 16:00: 
• Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
• Σχεδιασμός μαθήματος 
• Εκπαιδευτικά Σενάρια - Φύλλα εργασίας 
• Δομή επανάληψης 
o Διδακτικές προσεγγίσεις 
o Διδακτικό υλικό 
o Αξιοποίηση λογισμικών 
Σάββατο 10:00 - 15:00: 
• Δομές Δεδομένων - Πίνακες 
o Διδακτικές προσεγγίσεις 
o Προτεινόμενη μεθοδολογία 
o Διδακτικό υλικό 
o Αξιοποίηση λογισμικών 
Κυριακή 11:00 - 16:00: 
• Υποπρογράμματα 
o Διδακτικές προσεγγίσεις 
o Προτεινόμενη μεθοδολογία 
• Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
• Φιλοσοφία θεμάτων γενικών εξετάσεων 
• Αξιολόγηση συμμετεχόντων 
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Εισηγητές: 
Χρήστος Κοίλιας, Μέλος ΕΠΥ, Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, μέλος συγγραφικής ομάδας διδα-
κτικού πακέτου. 
Νέστωρ Ιωαννίδης, Μέλος ΕΠΥ, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, μέλος συγγραφικής ομάδας δι-
δακτικού πακέτου. 
Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος ΕΠΥ, Καθηγητής Εφ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μέλος β' συγγραφικής ομάδας 
διδακτικού πακέτου. 
Σπύρος Δουκάκης, Μέλος ΕΠΥ, Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα ΑΕΠΠ. 
Ευάγγελος Κανίδης, Μέλος ΕΠΥ, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής. 
Παναγιώτης Τσιωτάκης, Μέλος ΕΠΥ, ΠΛΗΝΕΤ, Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για το 
μάθημα ΑΕΠΠ. 
Μανώλης Μόρμορης, Μέλος ΕΠΥ, Υποδιευθυντής 2ου ΓΕΛ Βριλησσίων. 
Αλεξάνδρα Ψαλτίδου, Μέλος ΕΠΥ, Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα ΑΕΠΠ. 
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Αίτηση για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συμπληρώστε τα στοιχεία σας) 

* Όνομα:  

* Επώνυμο:   

* email:  

* Τηλ.:  

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ (Συμπληρώστε με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) 

Απόφοιτος/η τμήματος Πληροφορικής    

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:    

Διδακτορικό δίπλωμα:    

Γ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώστε με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) 

Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσιο σχολείο  

Καθηγητής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσιο σχολείο  

Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικό σχολείο  

Καθηγητής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικό σχολείο  

Καθηγητής σε φροντιστήριο  

Εργαζόμενος σε άλλο επαγγελματικό χώρο  

Άνεργος  

 

Πόσα χρόνια διδάσκετε το μάθημα ΑΕΠΠ;  

 
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Συμπληρώστε με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) 

Κατάθεση σε τράπεζα  

Μετρητά  

Στοιχεία σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου 
Επωνυμία:  

Οδός, Αριθμός, Πόλη:  

Τ.Κ.  

Δ.Ο.Υ.:  

Α.Φ.Μ.:  
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Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Υποβάλλω την παρούσα αίτηση, για εγγραφή στο αναφερόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και βε-

βαιώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι απόλυτα αληθή. Με την αίτησή μου αναλαμβάνω τη δέσμευση 

συμμόρφωσης με τον ισχύοντα κανονισμό σπουδών. 

 

Αθήνα: ____ / ____ / ________ 

Υπογραφή 
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