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Σεμινάριο «Αξιοποίηςη Τεχνικών Αςφγχρονησ 
και Εξ αποςτάςεωσ Διδαςκαλίασ μζςα από το 
Περιβάλλον Ηλεκτρονικήσ Μάθηςησ Moodle» 

• Απευκφνεται ςε όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ τθσ Π/κμιασ και 
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 

• Διάρκεια: 26 εβδομάδεσ 

• Υλοποιείται τα τελευταία δζκα χρόνια 
πανελλαδικά από ομάδα 
επιμορφωτών  

• Κφριοσ ςχεδιαςτισ: Βαςίλθσ 
Νταλοφκασ 



Ανοικτό δικτφο εκπαιδευτικών 

• 2007: Δθμιουργία ςτο νομό Ηλείασ ενόσ άτυπου, 
ανοικτοφ δικτφου εκπαιδευτικών δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ με ςκοπό τθ διάδοςθ των ΤΠΕ ςε 
ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ.  

• Δικτφωςθ εκελοντών εκπαιδευτικών.  

• Φιλοςοφία τθσ ανοικτότθτασ: ανοιχτό λογιςμικό,  
ανοιχτό περιεχόμενο,  ανοιχτι επιμόρφωςθ και  
ανοιχτό δίκτυο εκπαιδευτικών για τθ διάδοςθ των 
ΤΠΕ.  

 



Κεντρική δράςη του δικτφου 
 

• Η δθμιουργία και υλοποίθςθ ςε 
ετιςια βάςθ ενόσ δωρεάν ςεμιναρίου 
για εκπαιδευτικοφσ με κζμα τθν 
ζνταξθ των ΤΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ. 

  

• Η αλλθλοχποςτιριξθ ςε κζματα ΤΠΕ 
μζςω διαδικτυακών εργαλείων όπωσ 
είναι τα θλεκτρονικά φόρουμ, τα wiki 
κ.ά.  



Επιμορφωτικό ςεμινάριο 

• Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου ςτισ 
περιςςότερεσ περιφερειακζσ ενότθτεσ τθσ Ελλάδασ 
με τθν υποςτιριξθ των κατά τόπουσ διευκφνςεων 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
Σχολικών Συμβοφλων και Κζντρων Πλθροφορικισ 
και Νζων Τεχνολογιών.  



Επιμορφωτικό ςεμινάριο 

Μεικτή (blended) μζθοδοσ επιμόρφωςθσ 

 

• 26 εβδομαδιαίεσ επιμορφωτικζσ ενότθτεσ από 
απόςταςθ με θλεκτρονικι μάκθςθ (e-learning) μζςω 
του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ (ΣΔΜ) Moodle  

• 5 διά ηώςθσ εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ ςτθν ζδρα κάκε 
τμιματοσ επιμόρφωςθσ που υλοποιοφνται ςε ςχολικά 
εργαςτιρια 

• Το εκπαιδευτικό υλικό δθμιουργικθκε και 
επικαιροποιείται κάκε χρόνο από εκελοντζσ, μζλθ του 
δικτφου που λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ. 



Επιμορφωτικό ςεμινάριο 



Σκοπόσ –Στόχοι 

• Η γλσξηκία θαη εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κία  

πιεζώξα εξγαιείσλ ησλ ΤΠΕ πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

• Η έληαμε νξηζκέλσλ από ηα δηδαζθόκελα εξγαιεία 

ΤΠΕ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εθπαηδεπηηθνύ.  

• Απνκπζνπνίεζε  ησλ ΤΠΕ θαη ηεο δπζθνιίαο 

εθαξκνγήο ηνπο, κε παξάιιειε ηόλσζε ηνπ απην-

ζπλαηζζήκαηνο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο πηζαλήο 

ηερλνθνβίαο  αξράξησλ ρξεζηώλ.  

 



Περιεχόμενο 

• Εκμάκθςθ δθμιουργίασ θλεκτρονικοφ μακιματοσ ςτο διαδίκτυο με το 
ΣΔΜ Moodle που να περιλαμβάνει ποικίλεσ μορφζσ εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ, π.χ. κείμενο, αρχεία, ςυνδζςεισ ςε ιςτοςελίδεσ κ.ά. και 
εκπαιδευτικών δραςτθριοτιτων, π.χ. ομάδα ςυηιτθςθσ, υποβολι 
εργαςίασ, κουίη ερωτιςεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά. 
 

• Χριςθ και αξιοποίθςθ ελεφκερου/δωρεάν λογιςμικοφ για εφαρμογζσ 
όπωσ είναι θ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο, επεξεργαςία κειμζνου, 
δθμιουργία παρουςιάςεων, μετατροπι πολυμεςικών αρχείων, 
επεξεργαςία ιχου, επεξεργαςία εικόνασ, δθμιουργία κινουμζνου 
ςχεδίου, δθμιουργία εκπαιδευτικοφ βίντεο, αξιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ 
βίντεο από το Διαδίκτυο, ςυνεργατικι ςυγγραφι εγγράφων googledoc, 
επικοινωνία voip 
 

• Δθμιουργία και αξιοποίθςθ εργαλείων του Διαδικτφου, του Ιςτοφ 2.0 και 
των υπθρεςιών του ΠΣΔ όπωσ είναι π.χ. το ιςτολόγιο, το wiki, το 
ανζβαςμα αρχείων ftp, θ δθμιουργία δικτυακών τόπων. 
 



 

Καινοτόμα  χαρακτηριςτικά 
 

• Εκελοντικι ςυμμετοχι 

• Ευελιξία χώρου και χρόνου 

• Εξατομίκευςθ και προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ κακενόσ επιμορφοφμενου μζςω τθσ μεκόδου 
υλοποίθςθσ και τθσ δυνατότθτασ επιλογισ του 70% τθσ διακζςιμθσ φλθσ 

• Παιδαγωγικι αξιοποίθςθ του λάκουσ με δυνατότθτα επανυποβολισ των αςκιςεων και 
παροχισ ανατροφοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των επιμορφοφμενων 

• Άμεςθ ανατροφοδότθςθ 

• Συςτθματικι αλλθλοχποςτιριξθ μζςω online ομάδων ςυηιτθςθσ με περιςςότερα από 
1000 θλεκτρονικά μθνφματα κατ’ ζτοσ και άλλων εργαλείων επικοινωνίασ του Διαδικτφου.  

• Συμμετοχι των μελών και επιμορφοφμενων ςτισ αποφάςεισ ςχετικά με τθν φλθ, τθ 
βελτίωςθ του ςεμιναρίου κ.ά. 

• Λειτουργία των επιμορφοφμενων ωσ πολλαπλαςιαςτών/εκπαιδευτών/ βακμολογθτών 

• Ανοιχτόσ χαρακτιρασ τθσ επιμόρφωςθσ με δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ και από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, μθ επιμορφοφμενουσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 
τουσ 

• Η κάκε περιοχι αναλαμβάνει τθν επικαιροποίθςθ και υποςτιριξθ μιασ ενότθτασ του 
ςεμιναρίου 
 

 



Συμμετζχοντεσ 

Σην ζεκηλάξην ζπκκεηέρνπλ  πέληε δηαθνξεηηθέο  

νκάδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο:  

• α) Σρνιηθνί Σπκβνύινη / ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

• β) Εθπαηδεπηηθνί ΠΕ19/20 θαη άιισλ εηδηθνηήησλ 

κε απμεκέλε ςεθηαθή θαηάξηηζε σο ζρεδηαζηώλ ηνπ 

ζεκηλαξίνπ,  σο επηκνξθσηέο ζηηο δπν δηα δώζεο 

ζπλαληήζεηο θαη σο βαζκνινγεηέο (Οξγαλσηηθή 

Επηηξνπή) θαη 

• γ) Εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ σο 

επηκνξθνπκέλνη 



Πηγή 

• H Χάρτα του Moodle (26 εβδομάδων), 2016-17 

 
 



Συμμετζχοντεσ 
Τμήμα Ανατολικήσ Αττικήσ 2016-17 

20 εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτιτων 

 

ΠΕ01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 70 



Παραδείγματα μακθμάτων 
Ατομικισ Πρακτικισ 



Εργαςία Π30.1: Σχεδίαςη ομαδικοφ 
μαθήματοσ με το Moodle 

 

• Οι εκπαιδευτικοί καλοφνται: 
• να δθμιουργιςουν ομάδεσ των πζντε (5) ατόμων. 
• να ςυνεργαςτοφν και να διαμορφώςουν ζνα  ρεαλιςτικό ςενάριο χρήςησ του moodle ςτο 

ςχολείο. 
• να δθμιουργιςουν ζνα μάκθμα, ςυνεργατικά με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ. 
 
Η εφαρμογι μπορεί να αφορά ζνα ολόκλθρο ςχολικό μάκθμα, μια ενότθτα μακιματοσ, μια 
δραςτθριότθτα τμιματοσ, μια εκδιλωςθ του ςχολείου, ζνα περιβαλλοντολογικό κζμα ι 
οτιδιποτε άλλο αποφαςίςει θ ομάδα . 

 

• Στόχοσ τησ προτεινόμενησ εργαςίασ:   
• να καταδειχκεί το πώσ μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα καλά ςχεδιαςμζνο παιδαγωγικό 

ςενάριο, ζχοντασ ωσ βάςθ τθν πλατφόρμα moodle.  
• και ςτθ ςυνζχεια πώσ, βάςει αυτοφ του ςεναρίου, μπορεί να αναπτυχκεί εκπαιδευτικό 

υλικό, που κα προωκεί τθν ανάπτυξθ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των οργανωμζνων ςε 
ομάδεσ μακθτών και τθν επίτευξθ κοινών ςτόχων, τθν από κοινοφ δθλαδι οικοδόμθςθ τθσ 
γνώςθσ, τθ ςυνεργατικι μάκθςθ. 
 
 



     Μιςάληπ Γκαμάπ,  
     ηα καμέμα 

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοτεσνίαρ 

Τάξη: Β Γςμνασίος 



Δεκηνπξγνί 

 
Αθανασούλα Δλένη 

Απτέμη Δλένη 

Γιαννούλη Έμμς 

Γιαμαντοπούλος Δλένη 

Παπαθεμιστοκλέοςρ Απγςπώ 

 

 



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  ΓΝΑΡΙΟΤ 

i.  Ομάδα:  25 μαθηηώμ 

(πέμηε πεμηαμελείπ ξμάδεπ)    

ii. Θέμα: ΜΙΥΑΛΗ 

ΓΚΑΝΑ   ηα καμέμα 

iii. Σάνη: Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βαζική  Ιδέα  

 

Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ 

θαιύηενα έκακ ζύγπνμκμ 

Ηπεηνώηε πμηεηή θαη ημκ 

ηνόπμ πμο βιέπεη ηεκ δςή μαξ 

ζηα αζηηθά θέκηνα, μαθνηά από 

ηεκ θύζε.  

 



Ποξζηιθέμεμη  ανία  
 

❏ γκςνίδμοκ ημκ ζπμοδαίμ ιμγμηέπκε θαη 

άκζνςπμ ΜΙΥΑΛΗ ΓΚΑΝΑ, ημ ένγμ 

θαη ηε δςή ημο, 

❏ μειεημύκ ηα θαηκόμεκα ηεξ θαηαζηνμθήξ 

ημο πενηβάιιμκημξ, πάκς ζηα μπμία 

πνμβιεμαηίδμκηαη, ζημπάδμκηαη, 

ζπμιηάδμοκ θαη πνμηείκμοκ ιύζεηξ,  

❏ εκώ πανάιιεια αζθμύκηαη ζηε 

δεμημονγηθή θαη ζοκενγαηηθή γναθή θαη 

ηε ζογθνηηηθή ακάγκςζε θεημέκςκ.  

 



Γογαλεία 

 

Η/Υ (ενγαιεία google, 

Δηαδίθηομ, Word, PPΤ , BLOG) 

ιμγηζμηθά γεκηθήξ πνήζεξ όπςξ 

επελενγαζία θεημέκμο  

μπηηθμπμηήζεηξ 

 



 iv. Διδακηικέπ  Σεςμικέπ –

Γπιλξγή και ρμδραζμόπ 

ΠΛΑΙΙΟ ΓΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΑΡΙΟΤ 

 

i. ε πξιξρπ απερθύμεηαι:  

ζηξρπ μαθηηέπ ηηπ Β΄ Γρμμαζίξρ 

ii.   Υοόμξπ ρλξπξίηζηπ:  4 ώοεπ 

iii.  Υώοξπ ρλξπξίηζηπ:  

εογαζηήοιξ Πληοξθξοικήπ 
 

iv.  Ποξαπαιηξύμεμεπ  γμώζειπ  
ελμηθείςζε εθπαηδεοηηθμύ – μαζεηώκ με ηηξ 

ΤΠΕ  

(πιμήγεζε ζημ δηαδίθηομ,  

πνήζε επελενγαζηή θεημέκμο,  

ιμγηζμηθμύ δεμημονγίαξ πανμοζηάζεςκ,  

ιμγηζμηθό μπηηθήξ ακαπανάζηαζεξ,  

ακμηπηώκ πενηβαιιόκηςκ μάζεζεξ θαη 

Web2), 



iv. Διδακηικέπ  Σεςμικέπ –

Γπιλξγή και ρμδραζμόπ 

 

ΠΛΑΙΙΟ ΓΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΑΡΙΟΤ 

 v.   Απαιηξύμεμα βξηθηηικά ρλικά  

και εογαλεία 
 

● δηαδίθηομ. 

● ιμγηζμηθά γεκηθήξ πνήζεξ (επελενγαζηήξ 

θεημέκμο, ιμγηζμηθό πανμοζίαζεξ,). 

● Ηιεθηνμκηθμύξ Υπμιμγηζηέξ ημο 

ενγαζηενίμο,   

● θύιια ενγαζίαξ θαη θύιια αλημιόγεζεξ  

 



iv. Διδακηικέπ  Σεςμικέπ –

Γπιλξγή και ρμδραζμόπ 

 
ΠΛΑΙΙΟ ΓΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΑΡΙΟΤ 

vi.  Κξιμτμική  εμξοςήζηοτζη  ηηπ 

ηάνηπ   

 
 Μέζα από ηε ζογθεθνημέκε πνόηαζε δηδαζθαιίαξ 

θαιιηενγμύκηαη ε δηενεοκεηηθή θαη ζοκενγαηηθή 

μάζεζε πμο ελαζθαιίδμοκ ηα ειεθηνμκηθά 

πενηβάιιμκηα γκώζεξ.  

Οη μαζεηέξ εμπιέθμκηαη ζοκαηζζεμαηηθά θαη ιμγηθά ζε 

μηα δεμημονγηθή δηαδηθαζία πνμβιεμαηηζμμύ, 

ακαδήηεζεξ, ακαζημπαζμμύ, επηιμγήξ θαη ζύκζεζεξ 

πμο ζα ημοξ μδεγήζεη ζηεκ παναγςγή κέαξ γκώζεξ 

θαη εμπεηνίαξ βαζηζμέκεξ ζηεκ εκενγό ζομμεημπή θαη 

ηεκ αοηεκένγεηα. 

 



iv. Διδακηικέπ  Σεςμικέπ –

Γπιλξγή και ρμδραζμόπ 

 

ΠΛΑΙΙΟ ΓΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΑΡΙΟΤ 

 

 Ο νόιμξ ημο εθπαηδεοηηθμύ παύεη κα είκαη 

θονίανπμξ· δεκ μεηαδίδεη ηε γκώζε, αιιά 

ακμίγεη ημ δνόμμ ζημ μαζεηή ώζηε εθείκμξ, 

μόκμξ ημο, κ’ ακαπηύλεη ηηξ απαναίηεηεξ 

δεληόηεηεξ πμο ζα ημκ βμεζήζμοκ κ’ 

ακαθαιύρεη ηε γκώζε, μπόηε μ νόιμξ ημο 

είκαη εμροπςηηθόξ θαη ακαηνμθμδμηηθόξ. 

Όιμη μη μαζεηέξ ακαιαμβάκμοκ 

πνςημβμοιίεξ μέζα ζηεκ μμάδα θη 

εκηζπύμοκ ηεκ αοημπεπμίζεζή ημοξ, 

μηθμδμμώκηαξ έηζη ηε κέα γκώζε. 

 



ΣΟΥΟΙ 

Ωρ ππορ σο γνωςσικό ανσικείμενο 

 

 Οη μαζεηέξ ζα μειεηήζμοκ ημ πμίεμα θαη: 

 

● ζα εκημπίζμοκ ημοξ ζεμαηηθμύξ άλμκεξ ημο 

πμηήμαημξ 

● ζα γλσξίζνπλ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Μηράιε 

Γθαλά 

● ζα μειεηήζμοκ μέζα από ηεκ πενηήγεζή ημοξ ζημ 

Δηαδίθηομ έκα πιμύζημ οιηθό πεγώκ γηα ηα 

«θαοηά» θμηκςκηθά δεηήμαηα ηεξ θαηαζηνμθήξ 

ημο πενηβάιιμκημξ 

● ζα ελμηθεηςζμύκ με  ηεκ παναγςγή 

πμιοηνμπηθώκ θεημέκςκ, ηε πνήζε πμιομέζςκ, 

ηε δεμημονγηθή γναθή θαη ηε δηαζεμαηηθή 

πνμζέγγηζε εκόξ γκςζηηθμύ ακηηθεημέκμο. 

● Θα μοεζμύκ ζηεκ ηέπκε ημο θςημνεπμνηάδ 

(απμηύπςζε ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ ζε εηθόκεξ).   

  

 



ΣΟΥΟΙ 

Ωρ ππορ ση μαθηςιακή διαδικαςία 

 

 Οη μαζεηέξ ζα ελμηθεηςζμύκ με ηεκ 

ξμαδξζρμεογαηική μέζμδμ δηδαζθαιίαξ 

ενεοκώκηαξ, επηιέγμκηαξ, ζοκζέημκηαξ θαη 

αλημιμγώκηαξ από θμηκμύ ημ οιηθό πμο ζα 

ζογθεκηνώζμοκ. Έηζη, ζα ακαπηύλμοκ κοιηική 

ζκέση θαη πνςημβμοιία. Θα μάζμοκ, επίζεξ, 

κα μμηνάδμκηαη ηε γκώζε θαη ηεκ πιενμθμνία 

θαη κα ξικξδξμξύμ μέα γμώζη μέζα από ηηξ 

δηαδηθαζίεξ ηεξ αλημιόγεζεξ ημο εαοημύ ημοξ 

θαη ηςκ άιιςκ. Πνμθεημέκμο ηα μέιε ηεξ 

μμάδαξ κα δηεθπεναηώζμοκ ηηξ ενγαζίεξ πμο 

ημοξ έπμοκ ακαηεζεί, ζα μάζμοκ κα 

αλημπμημύκ ηηξ δεληόηεηεξ θαη ηα 

εκδηαθένμκηα θάζε μέιμοξ ηεξ μμάδαξ, 

μπόηε ζα ακαθαιύρμοκ ηε ζπμοδαηόηεηα ηεξ 

ζςζηήξ θαηακμμήξ νόιςκ ζε μηα ζοιιμγηθή 

δμοιεηά. 



ΣΟΥΟΙ 

 Ωρ ππορ σην αξιοποίηςη σων ΤΠΕ ςση 

μαθηςιακή διαδικαςία 

 Οη μαζεηέξ ζα απμθηήζμοκ δεληόηεηεξ ρεθηαθμύ 

γναμμαηηζμμύ (αλημπμίεζε θαη πνήζε ημο 

Δηαδηθηύμο γηα ένεοκα θαη επηιεθηηθή ζοιιμγή 

πιενμθμνηώκ, ηςκ πνμγναμμάηςκ επελενγαζίαξ 

θεημέκμο, δεμημονγίαξ πανμοζηάζεςκ, ηςκ 

πμιομέζςκ θαη ηςκ θμηκμηήηςκ πναθηηθήξ θαη 

μάζεζεξ) 

  Μέζα από ηε ζογθεθνημέκε πνόηαζε δηδαζθαιίαξ 

θαιιηενγμύκηαη ε δηενεοκεηηθή θαη ζοκενγαηηθή 

μάζεζε πμο ελαζθαιίδμοκ ηα ειεθηνμκηθά 

πενηβάιιμκηα γκώζεξ.  

 



ΣΟΥΟΙ 

 Ωρ ππορ σην αξιοποίηςη σων ΤΠΕ ςση 

μαθηςιακή διαδικαςία 

 Οη μαζεηέξ εμπιέθμκηαη ζοκαηζζεμαηηθά θαη 

ιμγηθά ζε μηα δεμημονγηθή δηαδηθαζία 

πνμβιεμαηηζμμύ, ακαδήηεζεξ, ακαζημπαζμμύ, 

επηιμγήξ θαη ζύκζεζεξ πμο ζα ημοξ μδεγήζεη 

ζηεκ παναγςγή κέαξ γκώζεξ θαη εμπεηνίαξ 

βαζηζμέκεξ ζηεκ εκενγό ζομμεημπή θαη ηεκ 

αοηεκένγεηα. 

 Να ζοκεηδεημπμηήζμοκ μη μαζεηέξ -μηαξ θαη ημ 

ζεκάνημ εθανμόδεηαη ζε πιαηθόνμα ημο Moodle- 

ηηξ δοκαηόηεηεξ επηθμηκςκίαξ αιιά θαη 

ζοκενγαηηθήξ δεμημονγίαξ πμο πνμζθένμοκ μη 

πιαηθόνμεξ ηύπμο wiki. 

 Να πανμοζηάδμοκ ηεκ ενγαζία ημοξ ζημοξ 

ζομμαζεηέξ ημοξ πνεζημμπμηώκηαξ ημ πνόγναμμα 

πανμοζίαζεξ 



ΣΟΥΟΙ 

Ωρ ππορ σο επίπεδο ςσάςεων   

 

-Να αγαπήζμοκ ηεκ πμιηηηζηηθή ημοξ θιενμκμμηά 

μέζα από ηεκ πμίεζε θαη ημ ηναγμύδη.  

-Να αηζζάκμκηαη οπενήθακμη γηα ημκ ηόπμ ημοξ.   

-Να ζοκδέζμοκ ημκ πμηεηηθό ιόγμ με ηεκ μμοζηθή 

θαη κα εθηημήζμοκ ηεκ ζύγπνμκε ηέπκε. 

-Να ακαπηύλμοκ ηεκ θνηηηθή ημοξ ηθακόηεηα 

αλημιμγώκηαξ πνμζςπηθόηεηεξ ηεξ ζύγπνμκεξ 

πμίεζεξ.   

-Να ημκώζμοκ ηεκ αοημπεπμίζεζή ημοξ με ηεκ 

εκενγή ημοξ ζομμεημπή ζηεκ μμάδα.   

-Να κηώζμοκ ηε πανά ηεξ δεμημονγίαξ.  

- Να πνμβιεμαηηζημύκ γηα ηεκ θαηαζηνμθή ημο 

πενηβάιιμκημξ  
 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 
 Ρξή  Γθαομξγήπ δοαζηηοιξηήητμ – 

Φάζειπ ζεμαοίξρ 
Σύγπνμκεξ  Τεπκηθέξ  Δηδαζθαιίαξ  

εθπαηδεοηηθέξ  ηεπκηθέξ πμο ζημπεύμοκ ζηεκ 

ακαθάιορε ηεξ γκώζεξ από ημοξ ίδημοξ ημοξ 

μαζεηέξ. 

1. Εηζήγεζε  

2. Σοδήηεζε  

3. Ενςηήζεηξ-απακηήζεηξ  

4. Ομάδεξ ενγαζίαξ 

5. θύιια ενγαζίαξ 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Παοξρζίαζη ηηπ ποόηαζηπ 

1η ώοα 

 

Οη μαζεηέξ ηεξ ηάλεξ (25 ζημ ζύκμιμ) πςνίδμκηαη 

ζε 5 μμάδεξ ηςκ 5 αηόμςκ, με ηεκ απαίηεζε ημο 

ακάιμγμο ανηζμμύ οπμιμγηζηώκ πμο ζα έπμοκ ηε 

δοκαηόηεηα ζύκδεζεξ: με ημ δηαδίθηομ, με δηάθμνα 

ιμγηζμηθά γεκηθήξ πνήζεξ .  

Οη μαζεηέξ θαιμύκηαη κα μεηαβμύκ ζημ 

ενγαζηήνημ πιενμθμνηθήξ. 

Τμοξ πανμοζηάδεηαη ημ moodle, ώζηε κα 

οπάνλεη ελμηθείςζε με ηεκ πιαηθόνμα θαη ημ 

μάζεμα ζημ μπμίμ ζα ενγαζημύκ. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Παοξρζίαζη ηηπ ποόηαζηπ 

1η ώοα 

 

Ο εθπαηδεοηηθόξ έπεη ημ νόιμ ημο ζοκημκηζηή θαη 

εμροπςηή ηςκ μμάδςκ. Λεηημονγεί θαζμδεγεηηθά 

όπμηε πνεηάδεηαη, πανεμβαίκεη ςξ βμεζόξ ηεξ μμάδαξ 

όηακ ημο δεηεζεί θαη ιεηημονγεί εκηζποηηθά, 

εκμνπεζηνώκμκηαξ δηαθνηηηθά ηε δηαδηθαζία. Έπεη 

θνμκηίζεη γηα ηε ζςζηή θαη εύνοζμε ιεηημονγία ημο 

ενγαζηενίμο, έπεη πνμεημημάζεη θαη μειεηήζεη ηηξ 

ηζημζειίδεξ πμο ζα δηενεοκεζμύκ, έπεη εημημάζεη ηα 

θύιια ενγαζίαξ ηςκ μμάδςκ, έπεη πνμβιέρεη ηοπόκ 

απνόμπηα θαη απνόζμεκεξ ελειίλεηξ θαηά ηε δηελαγςγή 

ημο μαζήμαημξ (εκενγέξ ηζημζειίδεξ, επάνθεηα 

μειακημύ, θιπ.). 

 

 



ΑΦΟΡΜΗΗ 

❏ Παναθμιμοζμύμε όιμη ημ video “ο ευιάλτης 

της Περσευόνης” 

https://www.youtube.com/watch?v=RWJjM

J3g7g0  πμο ζοκδέεη ηεκ εκόηεηα έκα “παιηό 

μήκομα γηα ημκ ζύγπνμκμ θόζμμ”. πμο 

δηδάπζεθακ μη μαζεηέξ, με ηεκ κέα πμο 

ζέιμομε κα ημοξ δηδάλμομε. 

❏ Σηε ζοκέπεηα παναθμιμοζμύκ όιμη ημ video 

με ημ ηναγμύδη “ηα καμέμα” ζε ζηίπμοξ Μ. 

Γθακά θαη μμοζηθή Λαονέκηε Μαπαηνίηζα, 

πνώηα αοηή ηεκ εθδμπή 

https://www.youtube.com/watch?v=j2Tn2m

W11R4 θαη μεηά ηεκ εθδμπή 

https://www.youtube.com/watch?v=jxiE9m

wj8DY  θαη ζοδεηάμε γηα ηηξ εκηοπώζεηξ, 

ζθέρεηξ θαη πνμβιεμαηηζμμύξ πμο 

ακαπηύπζεθακ με αθμνμή ηα video.  

❏ Τέιμξ αθμύ πςνηζζμύκ ζε μμάδεξ, ζα 

ενγαζημύκ ζηα θύιια ενγαζίαξ θαη ζα 

πανμοζηάζμοκ ηεκ ενγαζία ημοξ ζηηξ 

οπόιμηπεξ μμάδεξ.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWJjMJ3g7g0
https://www.youtube.com/watch?v=RWJjMJ3g7g0
https://www.youtube.com/watch?v=j2Tn2mW11R4
https://www.youtube.com/watch?v=j2Tn2mW11R4
https://www.youtube.com/watch?v=jxiE9mwj8DY
https://www.youtube.com/watch?v=jxiE9mwj8DY


 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2η ώοα-3η ώοα 

 

ζα ζοδεηήζμομε πνμβιήμαηα, απμνίεξ ή 

πνμβιεμαηηζμμύξ πμο έπμοκ πνμθύρεη θαη 

ζηεκ ζοκέπεηα ε θάζε μμάδα ζα αζπμιεζεί 

ζογθεθνημέκα με ηα δηθά ηεξ θύιια ενγαζίαξ. 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

4η ώοα 

Πανμοζίαζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ζηεκ ηάλε 

 

Τεκ επόμεκε ώνα ζα οπάνλεη αλημιόγεζε θαη 

επακαηνμθμδόηεζε ηεξ δηαδηθαζίαξ, μέζα από 

ηεκ ζοδήηεζε γηα ηα πνμβιήμαηα πμο οπήνλακ 

αιιά θαη ηηξ κέεξ δοκαηόηεηεξ πμο 

ακαθάιορακ μη μαζεηέξ. 

 

 



Β) Σα εογαλεία εθαομξγήπ 

 
οιηθμηεπκηθή οπμδμμή: οπμιμγηζηέξ,  

βηκηεμπνμβμιέαξ,  

ρεθηαθά θύιια ενγαζίαξ 

ημ δηαδίθηομ. 

ιμγηζμηθά γεκηθήξ πνήζεξ (επελενγαζηήξ 

θεημέκμο, ιμγηζμηθό πανμοζίαζεξ) 



Γ) Φύλλα εογαζίαπ 

 
1ξ ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ ξι βιξγοάθξι 

 

❏ Να αλαδεηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εζληθνύ 

Κέληξνπ Βηβιίνπ ζηνηρεία από ηελ δσή θαη ην 

έξγν ηνπ Μηράιε Γθαλά. 

 

❏ Σηε ζπλέρεηα λα παξαθνινπζήζεηε έλα 

απόζπαζκα από ηελ ζπλέληεπμε ηνπ πνηεηή 

ζηελ Βίθπ Φιέζζα ( 

https://www.youtube.com/watch?v=ysXhDTRE

H6w) ηδηαίηεξα από ην 16ι θαη κεηά θαη λα 

θξαηήζεηε ζεκεηώζεηο από όζα ιέεη ν πνηεηήο 

γηα ην έξγν ηνπ θαη λα ηηο θαηαγξάςεηε ζε έλα 

έγγξαθν google. 

❏ Μπνξείηε λα ηνλ γλσξίζεηε θαιύηεξα ζηελ 

ζειίδα ηνπ ζην facebook 
 

https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%

B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-

%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%

82/156479564529450 

 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=462&t=62
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=462&t=62
https://www.youtube.com/watch?v=ysXhDTREH6w
https://www.youtube.com/watch?v=ysXhDTREH6w
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450


Γ) Φύλλα εογαζίαπ 

 

2ξ ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ ξι 

θτηξγοάθξι 

 

Να αλαδεηήζεηε εηθόλεο θαη θσηνγξαθίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δσή θαη ην πνηεηηθό έξγν ηνπ Μηράιε 

Γθαλά θαη λα δεκηνπξγήζεηε έλα πίλαθα-ηνίρν κε ην 

εξγαιείν linoit.com, όπνπ ζα αλαξηήζεηε 

θσηνγξαθίεο, πνηήκαηα, ζπλεληεύμεηο ηνπ πνηεηή. 

❏ Μπνξείηε λα ηνλ γλσξίζεηε θαιύηεξα ζηελ 

ζειίδα ηνπ ζην facebook 
 

https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%

B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-

%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%8

2/156479564529450 

 

 

https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82/156479564529450


Γ) Φύλλα εογαζίαπ 

4ξ ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ ξι 

θρζιξλάηοεπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με αθεηεξία ηελ ηζηνζειίδα http://www.env-

edu.gr/ViewSubject.aspx?id=4 θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο ζην ηέινο λα αλαδεηήζεηε νξγαληζκνύο 

παγθόζκηνπο, εζληθνύο θαη ηνπηθνύο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη λα δεκηνπξγήζεηε ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην κε 

υόπμερ google θαη  λα θαιέζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ζαο άιινπ ηκήκαηνο λα ζπκπιεξώζνπλ 

 

 

http://www.env-edu.gr/ViewSubject.aspx?id=4
http://www.env-edu.gr/ViewSubject.aspx?id=4
http://www.env-edu.gr/ViewSubject.aspx?id=4


Γ) Φύλλα εογαζίαπ 

5ξ ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ ξι ξικξλόγξι 

ακηιβιζηέπ 

Να δεκηνπξγήζεηε κία παξνπζίαζε (ppt) 10-

15 δηαθαλεηώλ κε ηηο νξγαλώζεηο ζε εζληθό 

θαη παγθόζκην επίπεδν , πνπ ελδηαθέξνληαη 

θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη  γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο .  

Να παξνπζηάζεηε ηελ θάζε νξγάλσζε 

(επσλπκία, ινγόηππν, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

εηθόλεο) θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

Υιηθό ζα αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν ζε 

αζθαιείο θαη αμηόπηζηεο ηζηνζειίδεο.  

 

 

 



ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΓΙ 

1. Τα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ 

ζα κπνξνύζαλ λα αλαξηεζνύλ ζην ηζηνιόγην ηνπ 

ζρνιείνπ θαη απηό λα απνηειεί κηα 

ηξνπνπνηεκέλε εξγαζία ζηηο πξνεγνύκελεο  

2. ζα κπνξνύζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ moodle κε 

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη 

δηάθνξα παηρλίδηα όπσο θξεκάια, θηδάθη θ.α. 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΓΣΑ ΣΗΝ 

ΓΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

 

Οη καζεηέο αμηνινγώληαο νη ίδηνη ηελ εκπεηξία ηνπο 

θαίλεηαη όηη ηελ βξήθαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη 

ειθπζηηθή. Τνπο ελζνπζίαζαλ ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη μερώξηζαλ σο ηδηαίηεξα 

ζπλαξπαζηηθή ηε δπλαηόηεηα ηνπ «ηαμηδηνύ» ζηνλ 

θόζκν ηεο πνίεζεο κέζα από ηελ κνπζηθή θαη ε 

απνηύπσζε ζε ppt.  

O ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ απαηηεί ρξόλν γηα ζσζηό 

πξνγξακκαηηζκό ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. 

Επίζεο απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί θαη ε ππνκνλή 

γηαηί ηα ζρνιεία δελ είλαη επαξθώο εμνπιηζκέλα θαη νη 

ιίγνη ππνινγηζηέο δελ είλαη “ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο”.  

Θα ήηαλ θαιύηεξα αλ νη ώξεο ήηαλ αλά δύν 

ζπλερόκελεο, γηα λα νινθιεξώλεηαη ε πξνζπάζεηα , 

όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα. 

 

 



ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΓΙ 

1. Τα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ 

ζα κπνξνύζαλ λα αλαξηεζνύλ ζην ηζηνιόγην ηνπ 

ζρνιείνπ θαη απηό λα απνηειεί κηα 

ηξνπνπνηεκέλε εξγαζία ζηηο πξνεγνύκελεο  

2. ζα κπνξνύζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ moodle κε 

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη 

δηάθνξα παηρλίδηα όπσο θξεκάια, θηδάθη θ.α. 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΓΣΑ ΣΗΝ 

ΓΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

 

Οη καζεηέο αμηνινγώληαο νη ίδηνη ηελ εκπεηξία ηνπο 

θαίλεηαη όηη ηελ βξήθαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη 

ειθπζηηθή. Τνπο ελζνπζίαζαλ ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη μερώξηζαλ σο ηδηαίηεξα 

ζπλαξπαζηηθή ηε δπλαηόηεηα ηνπ «ηαμηδηνύ» ζηνλ 

θόζκν ηεο πνίεζεο κέζα από ηελ κνπζηθή θαη ε 

απνηύπσζε ζε ppt.  

O ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ απαηηεί ρξόλν γηα ζσζηό 

πξνγξακκαηηζκό ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. 

Επίζεο απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί θαη ε ππνκνλή 

γηαηί ηα ζρνιεία δελ είλαη επαξθώο εμνπιηζκέλα θαη νη 

ιίγνη ππνινγηζηέο δελ είλαη “ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο”.  

Θα ήηαλ θαιύηεξα αλ νη ώξεο ήηαλ αλά δύν 

ζπλερόκελεο, γηα λα νινθιεξώλεηαη ε πξνζπάζεηα, όζν 

ην δπλαηόλ θαιύηεξα. 
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