
 

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Επιμορφωτών 

Εκπαιδευτικών Πληροφορικής  

“Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για 

τον πολίτη του 21ο αιώνα” 

Επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής με σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα, 

στρατηγικές διδασκαλίας, μεθόδους, τεχνικές και 

προηγμένα εργαλεία μαθησιακής τεχνολογίας  

2η Ανακοίνωση - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση     

προαιρετικού - εθελοντικού Επιμορφωτικού    

Σεμιναρίου 52 διδακτικών ωρών μεικτής μάθησης (20       

σύγχρονης και 32 ασύγχρονης εξ αποστάσεως      

επιμόρφωσης) διάρκειας δύο (2) μηνών     

(Φεβρουάριο-Μάρτιο 2021), για περίπου ογδόντα (80)      

ΕκπαιδευτικούςΠληροφορικής (απόΔημοτικάΣχολεία,     

Γυμνάσια, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ), οι οποίοι επιθυμούν αρχικά να         

επιμορφωθούν [Α΄ Φάση] και αφού συνδιαμορφώσουμετο       

τελικό πρόγραμμα και περιεχόμενο από κοινού να       

επιμορφώσουν με αντίστοιχο τρόπο εθελοντικά     

συναδέλφους τους [Β’ Φάση] σε σεμινάριο 36 ωρών.  

Το αντικείμενο του σεμιναρίου θα αφορά θέματα       

Διδασκαλίας της Πληροφορικής με το συνδυασμό      

Ανεστραμμένης τάξης (Flipped classroom) – Διαμορφωτικής      

Αξιολόγησης (Formative Assessment), Διαφοροποιημένης    

Διδασκαλίας (Differentiated Instruction) και Αναλυτικής     

Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Learning Analytics) αξιοποιώντας     

προηγμένα εργαλεία τεχνολογικής υποστήριξης τους     

όπως το LAMS κ.ά. 



 

Το σεμινάριο συντονίζεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής       

Ελλάδας με συνδιοργάνωση των Συντονιστών     

Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής (ΠΕ86) των      

ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΒορείουΑιγαίου, ΔυτικήςΜακεδονίας, Δυτικής      

Ελλάδας και Πελοποννήσου.  

Υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος και κύριοι      

επιμορφωτές είναι οι Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης (Σ.Ε.Ε.       

ΠΕ86, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής     

Ελλάδας), Δρ Ιωάννης Συρρής (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Οργανωτικός       

Συντονιστής 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου), M.Sc      

Δημήτριος Τζήμας (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής      

Μακεδονίας) και M.Ed Ευστρατία Λιακοπούλου (Σ.Ε.Ε.      

ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου).  

Η Β΄ Φάση επιμόρφωσης θα γίνει σε εξακτινωμένα εξ         

αποστάσεως τμήματα μεείκοσι έως είκοσιτέσσερις (20 - 24)          

εκπαιδευτικούςκαιδύοεπιμορφωτέςσεκάθετμήμα (από        

τους επιμορφούμενους της Α΄ Φάσης). Τατμήματαθαείναι         

ομοιογενή ανά τύπο σχολείου που διδάσκουν οι       

επιμορφούμενοι (Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ). Για      

το σκοπό αυτό θα γίνει νέα πρόσκληση για τους         

επιμορφούμενους στη Β’ Φάση στο επόμενο χρονικό       

διάστημα.  



 

Ευχαριστούμε τους 150+ συναδέλφους για την αρχική       

υποβολή δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής. 

 

Η επιλογή των επιμορφούμενων της Α΄ Φάσης (Πίνακας Α)         

έγινε λαμβάνοντας υπόψη: α) τον τύπο σχολείου θέσης        

υπηρεσίας, β) τις περιοχές από όλες τις Περιφερειακές        

Ενότητες των 4 ΠΔΕ ευθύνης μας και γ) την         

προϋπάρχουσα διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση.  

Παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή (με βάση το 2. Οδηγίες         

Εγγραφής) μέχριτηνΔευτέρα 18 Ιανουαρίου 2020 στις 18:00.         

Στην περίπτωση που δεν θα μπορείτε νασυμμετέχετε        

να ενημερώσετε τον υπεύθυνο Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 της περιοχής        

σας μέσω e-mail (παρατίθεταιστοτέλοςτουεγγράφου) για         

να καλέσουμε τους αναπληρωματικούς. 

1. Πίνακας Α: Επιμορφούμενοι 

2. Οδηγίες Εγγραφής 

3. Το Πρόγραμμα τουσεμιναρίου. | Ξεκινάμε 4/2/2021       

! 

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση 

του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης 

επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα 

πρέπει: 

1. να είναι παρών/ούσα στις σύγχρονες εξ 

αποστάσεως συναντήσεις (εάν υπάρξει ανάγκη 

μπορεί να γίνει (1) μία αιτιολογημένη απουσία ή 

καθυστερημένη προσέλευση ή πρόωρη 

αποχώρηση)  

2. να πραγματοποιήσει επιτυχώς όλες τις 

υποχρεωτικές δραστηριότητες του 

σεμιναρίου  

3. να παραδώσει δύο ολοκληρωμένες εργασίες – 

σχέδιο διδασκαλίας / εκπαιδευτικό σενάριο 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/107XzGf88wRilPzV7XLvkg_sZOBPYmRoEZUJ-FnzEUSo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVnsHfrWnJXb0_Xl18Mv-ZxChFr9Lk7h/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PC0NMUomOIUoHMsSmiu3-wr208DPIQvyL89oFXjbuKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PC0NMUomOIUoHMsSmiu3-wr208DPIQvyL89oFXjbuKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PC0NMUomOIUoHMsSmiu3-wr208DPIQvyL89oFXjbuKA/edit?usp=sharing


 

μαθήματος Πληροφορικής με συνδυαστικό 

μοντέλο μεικτής μάθησης 

4. να επιμορφώσει συναδέλφους ΠΕ86 με το 

συνδυαστικό μοντέλο μεικτής μάθησης  σε ένα 

αντίστοιχο σεμινάριο (διάρκειας 32 ωρών, το 

περιεχόμενο του οποίου θα έχει 

συνδιαμορφωθεί-ετοιμαστεί κατά τη 

διάρκεια αυτού του σεμιναρίου επιμόρφωσης 

επιμορφωτών). 

Οι Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86) 

● Σπυρίδων Παπαδάκης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας) 

papspyr@gmail.sch.gr 

● Ιωάννης Συρρής (2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου) 

stt3000012@stt.aegean.gr  

● Δημήτριος Τζήμας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας) 

dimitrtzimas@gmail.com  

● Ευστρατία Λιακοπούλου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Πελοποννήσου) teliakop@gmail.com  

  


