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«Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ»
Δπηκόξθωζε Δθπαηδεπηηθώλ – Πηινηηθό Πξόγξακκα
(Σεπηέκβξηνο 2011)

2ε Δξγαζία
Γεληθή επηζήκαλζε:
Η δεύηεξε εξγαζία ζπλδπάδεη ηελ ζεωξία κε ηελ πξάμε, θαζώο πξνϋπόζεζή ηεο απνηειεί ε εθαξκνγή ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε ηόζν ηωλ παηδαγωγηθώλ/καζεζηαθώλ αξρώλ, νη νπνίεο
ελζωκαηώλνληαη ζε έλα δηδαθηηθό ζρέδην, όζν θαη ηωλ αξρώλ δηακόξθωζεο θαη ζπληνληζκνύ κηα νκάδαο,
νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ηεο. Δπηκνξθνύκελνη νη νπνίνη ηελ δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή δελ βξίζθνληαη ζε ηάμε (απνζπαζκέλνη, άδεηεο θιπ) νθείινπλ πινπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή
ζε ηάμε ζπλαδέιθνπ ηνπο

Α. Αμηνπνηώληαο
- ηελ πνιύηηκε εκπεηξία ζαο ωο εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο,
-ηελ εκπεηξία ηωλ δύν ηξηεκέξωλ ωο επηκνξθνύκελνη,
- ην ζρεηηθό πιηθό πνπ κειεηήζαηε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο,
Α1: Σρεδηάζηε έλα Σρέδην Δηδαζθαιίαο (ΣΔ) 45’ ή 90’, κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηελ θηινζνθία
ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηνπ λένπ ζρνιείνπ δίλνληαο έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε:
- ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Υιηθό: ελόηεηα Α5) είηε/θαη
- ηεο Τέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε (Υιηθό: ελόηεηα Α6) είηε/θαη
- ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Υιηθό: ελόηεηα Α7) είηε/θαη
- ησλ ΤΠΕ ζηελ Εθπαίδεπζε (Υιηθό: ελόηεηα Α8) είηε/θαη
Επηζεκάλζεηο:
1. Η ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ ζα θαιύπηεη ην ΣΔ είλαη απνιύησο δηθήο ζαο επηινγήο
2. Η έκθαζε πνπ ζα δώζεηε ζε αηζζεηηθή εκπεηξία, ή/θαη ηέρλε, ή/θαη πεξηβάιινλ ή/θαη ΤΠΕ αληαλαθιά
απνιύησο ηηο δηθέο πξνηεξαηόηεηεο.
3. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ΣΔ (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θύιισλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη
ηηο 12 ζειίδεο.
4. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΔ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηζπλαπηόκελε θόξκα πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία
ζαο λα αμηνπνηεζεί δπλεηηθά σο ζπκπιεξσκαηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο
Επηκόξθσζεο
5. Είλαη πξνθαλέο όηη κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ζρέδηα δηδαζθαιίαο, πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη πξνζσπηθά
θαη έρεηε ήδε εθαξκόζεη ζηηο ηάμεηο ζαο, παξνπζηάδνληάο ηα αλαζεσξεκέλα θαη εκπινπηηζκέλα κε βάζε ηα
δεηνύκελα ηεο παξνύζεο εξγαζίαο θαη ηηο λέεο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο πνπ απνθηήζαηε.

Α2. Δθαξκόζηε ην ζρέδην δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε ζαο. Με βάζε ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
Α2.1 Ελζσκαηώζηε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη βειηηώζεηο ζην αξρηθό ζρέδην
Α2.2 Σπληάμηε κηα δηζέιηδε ην πνιύ αλαθνξά, ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθεηε ηηο εληππώζεηο από ηελ
εθαξκνγή ζηελ ηάμε (π.ρ. ηη πήγε θαιά, ηη ρξεηάζηεθε λα αιιάμεηε θιπ) ζην πιαίζην κηαο
αλαζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο.

Α3: Πξνεηνηκάζηε κία Μηθξνδηδαζθαιία 15’, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηνπ αλσηέξσ ΣΔ.
Επηζεκάλζεηο:
1. Η πξνεηνηκαζία ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο αθνξά ηελ παξνπζίαζε (δηάξθεηαο 15’) πνπ ζα θάλεηε ζην ηξίην
ηξηήκεξν ηεο επηκόξθσζεο ζαο κε βάζε ην ζρεηηθό πξόγξακκα.
2. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ απαηηείηαη λα παξαδώζεηε ζηνλ επηκνξθσηή ζαο νηηδήπνηε πξηλ από ηελ παξνπζίαζε,
εθηόο αλ εζείο θξίλεηε δηαθνξεηηθά .
3. Μεηά από θάζε Μηθξνδηδαζθαιία αθνινπζεί ζπδήηεζε (15’) κε ηνλ επηκνξθσηή θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο
νκάδα ζαο.
4. Σαο μαλαζηέιλνπκε ην ζρεηηθό θείκελν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κηθξνδηδαζθαιηώλ θαζώε θαη ηα ελδεηθηηθά
θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπο από ηνπο επηκνξθσηέο

B. Σηελ πξώηε εξγαζία, ζαο είρε δεηεζεί λα ζρεδηάζεηε ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεηε
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεηε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ζηελ δηακόξθσζε νκάδαο ηεο ηάμεο ζαο.
Αμηνπνηώληαο:
- ηελ πξώηε ζαο εξγαζία απηήλ θαζ’ απηήλ
- ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ ιάβαηε από ηνλ επηκνξθσηή ζαο,
- ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζαηε ζηα 2 ηξηήκεξα ηεο επηκόξθσζεο
- ην ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο,
- θαη βέβαηα ηελ πνιύηηκε εκπεηξία ζαο σο εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο
Β1. Να εθαξκόζεηε ζηελ πξάμε ηα βήκαηα γηα ηελ δηακόξθσζε νκάδαο ζηελ ηάμε ζαο κε ηνλ
ηξόπν ζηνλ νπνίν αζθεζήθαηε θαη νη ίδηνη ζην πιαίζην ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Επηκόξθσζεο.
Β2. Σε κηα δηζέιηδε ην πνιύ αλαθνξά απνηππώζηε κε ζαθήλεηα ηα βήκαηα πνπ ηειηθά
αθνινπζήζαηε ζηελ πξάμε γηα ηελ δηακόξθσζε νκάδαο, ζεκεηώλνληαο ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο
θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο αθξηβείο νδεγίεο πνπ δώζαηε.
Να ζπκπεξηιάβεηε επίζεο ηηο αλαθνξέο ησλ κηθξώλ νκάδσλ ησλ παηδηώλ επί ιέμεη κε ηε ζεηξά πνπ
ηηο αλαθνίλσζαλ ζηελ νινκέιεηα, πξνηάζζνληαο θάζε θνξά ηελ νλνκαζία (παξαηζνύθιη) πνπ δηάιεμε
γηα ηνλ εαπηό ηεο θάζε νκάδα.
Β3. Καηαγξάςηε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηόηππν πνπ ζπλέβε ζηελ ηάμε ζαο θαη ζαο πξνβιεκάηηζε ή
ζαο δπζθόιεςε. Να αθεγεζείηε ην γεγνλόο όζν πην πηζηά θαη ιεπηνκεξώο γίλεηαη αλαθεξόκελνη ζε
δηαιόγνπο, ζπκπεξηθνξέο παηδηώλ, αληηδξάζεηο θιπ Η πεξηγξαθή είλαη ζεκαληηθό λα είλαη
ζπγθεθξηκέλε θαη όρη γεληθή θαη λα αλαδεηθλύεη όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξεο πιεπξέο ηνπ ζπκβάληνο
(έσο κηάκηζε1,5 ζειίδα).
Β4. Αλαζηνραδόκελνη θξηηηθά ην ζηηγκηόηππν πνπ ήδε απνηππώζαηε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο κέρξη
ηώξα εκπεηξίαο ζαο, δηεξεπλήζηε πώο ε θαηαλόεζε ηνπ ζηηγκηνηύπνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ
βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο δηεξγαζίαο δηακόξθσζεο κηα νκάδαο.
(έσο ηξεηο 3ζειίδεο). Θα ζαο βνεζήζνπλ νη αθόινπζνη άμνλεο:
- εληνπίζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ εκθάληζε θαη θνξύθσζε ηεο δπζθνιίαο (πνύ, πώο, ζε
πνηά ζηηγκή, κε πνηά κνξθή, ζπκπεξηθνξά θ.η.ι.) θαη πώο πσο λνηώζαηε
- αλαξσηεζείηε ηη αθνξνύζε ε εκθαληδόκελε δπζθνιία (πνηα πιεπξά ή ζέκα ηεο δηεξγαζίαο ηεο
νκάδαο ζηελ παξνύζα θάζε ηεο (πρ ηνλ βαζκό νηθεηόηεηαο ή αζθάιεηαο, ή ηελ θαζαξόηεηα ηνπ
ζπκβνιαίνπ θ.α.), πνηεο ζρέζεηο,
- κε πνην ηξόπν νη αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ ήηαλ βνεζεηηθέο (πρ ηη πηζαλά ρξήζηκε πιεξνθνξία
πεξηείραλ αθόκα θαη αλ θάπνηεο έκνηαδαλ εθ πξώηεο αξλεηηθέο….)
- κε πνην ηξόπν ιεηηνύξγεζαλ νη ελέξγεηεο θαη αληηδξάζεηο ζαο σο εθπαηδεπηηθνύ ηεο πξάμεο
- ηειηθά ηη εθηηκάηε όηη απνθνκίζαηε από όιε ηε δηαδηθαζία ηόζν εζείο σο εθπαηδεπηηθνί όζν θαη νη
καζεηέο ζαο ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη ηεο δηακόξθσζεο ηεο νκάδαο ηνπο.
Γεληθέο Οδεγίεο Μνξθνπνίεζεο Κεηκέλνπ Δξγαζίαο ζε word
 Η γξακκαηνζεηξά ζα είλαη Times New Roman (12) γηα ην θπξίσο θείκελν θαη (14) γηα ηηο
θεθαιίδεο.
 Τν θείκελν ζα είλαη ζε πιήξε ζηνίρηζε (Justified)
 Οη Επηκνξθνύκελνη απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ηε 2ε εξγαζία έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ 2011. Η
ππνβνιή ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη κε βάζε ηα έληππα ηα νπνία έρεηε ήδε ιάβεη.
 Οη επηκνξθσηέο ζαο απνζηέιινπλ ηελ αλαηξνθνδόηεζή ηνπο έσο ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2011.
 Η Μηθξνδηδαζθαιία παξνπζηάδεηαη ζην ηξίην ηξηήκεξν κε βάζε ην πξόγξακκα.
ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ

