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Στ61οg Bελτiιοoηq:

A. Σ2gεδιαομ6q τηg Δριiιοηc

Σilυτoμη ΙΙεpιγραφη Δριiοηg:

' Συμμετo1η 6λιυυ oτο διαδικτυακ6 επ1μορφfu)τικ6 οεμιυιiριο: <<Aοφιft.λεια στο
Διαδiκτυο Ιtαι Eφηβεtα>>.

' Συμμετο1η 6λιοu τωιr εKΙΙαιδευτικιiι.l ατιg 2 επιμορφιοτικ€g ημερiδεg του
ΙEΠ

' Συμμετο)ζη αε €υα διυρεftιr διαδικτυακ6 oεμιuιiριo, L5 ωριilυ με θ6μα: "

oι N€εg Tε2poλoγιεζ στηD EAE. Δυιιατ6τητεζ ιrτη διδαοκαλiα και
στηυ εξ αποoτιft.oει.rg εκπα,iδευση" (πρooφoρft τηq επι1gεiρηαηg
MySystemland).

Aυαγrιαι6τητα- Στ62gοι:

Η εuio21υαη και εμπλoυτιομ69 τιυu γuιiloειοu καr η αυ6'πτυξη δεξιoτηταlu.

Eυ€ργειεg (Mεθoδoλoγig} για τημ υλοποiηση τηζ Δριiοηq:

Euημ6ρωαη και εγγραφη oτα οεμιu6ρια.

ΧρoυοδιιiιγρrΙμμG.:

To πριilτo διαδικτυακ6 oεμιuιiριo θα πραγματoποιηθεi aττq' o9lL1fta2L

oι 2 Ημερiδεg τoυ ΙEΠ θα πραγματoπoιηθοfυ αιιg 26 Νoεμβρioυ και 3 Δεκεμβρioυ αuτiατοι1gα.

To 15ωρo oεμιuιlριο θα πραγματoποιηθεi απ6 ato1,l2o22 6ιυg και 26to2l2o22.

Π6ρoι_ μ6oα- ερευυητικι6ι εργαλεiα:

Χρηματoδoτoilμεuα οεμιυ6ρια τoυ Yπoυργεioυ Παιδεiαg.

Ηλεκτρouικoi oπολoγιoτ6g xαι ο6uδεαη ατo δια16κτυ0 για τιg παρακoλουθηαειg.

Διαδιrιαοiεg παρακoλo6θηoηq και αξιoλ6γησηζ τηq Δριiοηq:

Συμμετο2gη σε τε(Γr και εργαoiεg αξιολ6γηαηq.

Kριτηρια επιτυ1iαg τηg Δρfroηg:

Eυεργη oυμμετoxd τωυ εκπαιδευτικιilu.



Σx€διο Δpιft.οηq: Συμμετo1gη Eκπlκωυ oε Eπιμορφιυτικ6,g Δρ&oειg
Aξουαq: Σuμμετo1ι! τιrru εκπαιδευτικιilυ σε επιμoρφιοτιrfq δρdαειq
Συιrτοιrιοτι{ g Δριiιοηg: ΚΩΣToΠoΥΛoY MAPΙΑ

A. Σ1εδιαομ69 τηg Δριfrαηg

Auαγrιeιι5τητα - Στ61oι

Η ευiιr;υοη τιυu ιiδη υπαρ166uταru γuιbαειυu, o εμπλouτιoμ6q και η διε6ρρυuoη τoυq. Καθιilg xαL η αuliπτυξη u6ωu
δεξιoτητωιl για τηrr καλ6τερη εκπαiδευοη τωu μαΘητιilulτριιilu πoυ αufiκoυυ στηp τηq Eιδικlj Aγιργη Exπαiδευοη.

Eυ6ργειεq & 1ρoυοδιι*γρα.μμa υλonotηaηq

Συuεγηg εuημ6ριoαη τιυυ εκπαιδευτιrιiru για τα τρ61goυτα και επερ16μεuα oεμιuιiρια και ημερiδεq. Η εκπαiδευoη
τοrυ εκπαιδευτικιirυ ξεκiυηoε ηδη απ6 τo δε6τερo δεκαπευΘημερo τoD Σεπτ6μβρη rαι Θα αυuεμoτεi με τα ηδη
ΙΙρογραμματιαμ6υα oεμιυliρια και ημερiδεg €ωg τα τ6λη τoυ Mαιοu.

Π6ρoι - μ€οα - ερευυητικιiι εργαλεtα

Τo αιiuoλo το Συλλ6γου Διδαακ6μτιιυ θα 1ρειαατoiιυ ηλεκτρouικοτig υπoλoμoτ€g και α6uδεαη oτo διαδilκτυo για
τιζ Πρoγραμματιαμι4υεg παρακoλoυθr]oειg.

oι εκπαιδευτικοi ξ1oυυ εγγραφεi στα χρηματοδοτo6μεuα αεμιu6ρια του Ι.E.Π.

Κριτηρια επιτυaiαg τηg Δριftoηq

o βαθμ6q ικαυoπotηαηg ταru μαθητιi:u/τριtυu και κατ& επ€xταοη τιυu Γοp6ωμ-Kηδεμ6υιοu απ6 τα απoτελ6oματα
τωυ εΙΙιμoρφιiloεtοu μ€oιo τωu καιuoτ6μιrru μεθ6δωu διδαoκαλtαg και πρακτικιi.lu εφραμoγιi:u Θεραπειιilυ.

Διαsιsαοiεg αξιολ6γηoηg τηg Δμiοηq

Η εuεργη oυμμετo1η τιυυ εκπαιδευτικιill,t oτιg εργαoiεζ, στα quiz τιυu oεμιυαρiωu καθιilg Kαι τ(υι) εργαoτηρiωυ
δεξιoτητι*u. Τ6λoq η επιτυ1giα Θα κριθεt και απ6 τηυ διαδικαo(α'ηq τελικηg αξιoλ6γηαη9, για τηιr απ6κτηαη τωu
τiτλαrμ τωu ΙΙρoγραμματιoμ6uιοu επιμoρφilοεαlu.

Αυατροφoδ6τηοη - Πρoτιiιοειq ΣEE

Η oυγεεκριμ6υη Δρftαη πληροi τιg πρoδποθ€σειξ τηξ επικεiμευηg uομoΘεοiαg.

B. Yλοπoiηοη τηξ Δριft.σηζ

Περιγραφf

' Lo/t o εrιΙIαιlευτιrιofξ τoυ σχoλεioυ συμμετεiχαl; στo δrr}ρε&,r.l διαδικτυαK6
σεμιυι1ριo, L5 ωριilu με θfμα: "oι TTIΕ ι'τηι' ΕAE. Δυυατ6τητεξ ('τη
6ι6αοκαλiα xαι- στηυ εξ απoοτfr.σειnζ εΚrαi6ευση'' (πρooφορι1 τoπικηg



επιχεiρησηq με εξειδiκευση στο Software και Ηardware H/Y).

Ξεκiυηcrε ατιg 10101/22 και oλoκληριilθηκε c-τιga2Ιo2t22 με εξ απoατι1oειυg αυuαuτfioειg α6γ1ρouηg διδαοκαλiαq
κ&θε Δευτ6ρα και Tετ6ρtη, με διιiρxεια 17:0Ο-19:00.

oι εu6τητεg οι oπoiεg πραγματoπoιηΘηκαu ηταυ οι ακ6λoυθεg:

t' '' Λοyιoμικ6 και ερyαλεf'α Δια6ραoτικιΙιν πιν6rων- oPΕΝ BaΑRD" διιiρκεια 4 ιbρεq

2. ''a lιαlραα'τικ6q πtναrαq ι'lg 6ιlα*τικ6 εργαλεto'' δι6ρκεια 4 ιiρεg

3. '' Διαδραoτικd o76oλικι1 βιβλiα και oι εxιrαιδευτικ6'g τoυq ηpfιoειζ" δι6ρκεια 2 ιiιρεq

4. " Eικοι;ικ6q εmo:r6ψειq οε μουαεiα με τo διαδραoτl.κ6 πiιlακα" διιiφκεια 3 ιiρεq

5. "Αoφαλ69 Διαδiκτυο'' διι1ρκεια 2 tilρεg

Ωg υποεν6τητα oι εκπαι6ευτιx.οi ενημεμΙlθrμαν yια τa πιιq γtνοuτ:αι αλλαγd9 στην {η6η υπ&.ργaυαα) ιoτaaελi6α
τoυ o1gολεioυ.

' Bl1ο εκΙΙαιlευτιΙ(ο6ξ του σχoλεiου παρακολo6θηoαυ και ολοκληριοσαι) με
επιτυχiα τo: "Eπιμoρφωτtr.6 Πρ6γραμμα <<EΙΙιμ6ρφιιoη τ{nυ εΙζΙΙα'ιδευτικιbν oτιg
lεξι6τητ εζ μ{αιι ε ργαστηρtων >> (MΙS 5 092 064) : Bιβλιoθ ηκεζ ΙΙ ροl ραμμ&.των
Καλλι6ρyειαζ Δεξιoτητtllν Δtκτυo για την Εκπαtδευση στoν Παγκ6oμιo
Πολtτη (GΕNΕ) - Ερyαoτηρια Δεξιοτfiτιον''

Αποτελo6μεpo αΙΙ6 τιq ακ6λoυΘεq 4 εu6τητεq:
t. Ztι καλ6τερα - Ευ Zηυ
2. Φρaυτiζt'l τo ΙΙεριβdλλaυ
3. Ενlιαφ{ρCIμαι Και EνεργιΙl- Κoιιlrινικη ΣυναioΘηση rαι Ευθilυη
4. Δημιoυρyιb και Κιανoτoμtfi- ΔημιoυριlιΙζη ΣrεΨη r'αι Πρaπaβουλtα

' 6/1o εΙrπαιδευτιΙ..ο6ζ παραKολoliθηoαυ εΙΙ1τυχ6ζ τιq εξ αποστfrσεωq
σliγχρoυεξ ημερiδεq επιμ6ρφο)σηξ/εuημ€ριοoηq, στιζ οΙΙCIiεq ΙΙαρουσιtrοτηκε τo
Πρoαβ6oιμo EKπαιδευτικ6 Yλικ6 για τηD εIζrΙαiδευση μαΘητι6D με αDαπηρiα,
συpoλιKτjg διi.ρκειαξ 1ο {Ι}ρd}p, οι oπoiεζ uλοπoιηθηΙζαu στιq 26/L'Lfta71' και
στιξ 03/L2Ι2a2L στο ΙΙλαiσιο τηζ Πριlξηc <<Kαθολικ6g Σ1εδιασμ6q και Aυdπτυξη
Πρoαβ&αιμου Ψηφιαl(oli EκπαιδευτlκoΙi Yλικοl3> με κωδικ6 oΠΣ (MΙS)
50ΟL313, η oπoiα συγχρηματοδoτεiται απ6 τηu Eλλ*δα και τηu Eυρωπαικη
Euωαη (EυριυπαΙκd Koιuιυuικ6 Tαμεio), μ6ααr τoυ E.Π. <Au&πτuξη Αuθριilπιuoυ
Δυuαμικοιi, Εκrlαiδευση Kαι Διft Biου Mftθηοη 2014-2020>.

' 2l1o εΚΙΙαιlευτικoi)q συμμετεiχαt, στo επ1μoρφθJτικ6 oεμιυ*.ριo για
εΚΙΙαιδευτιKoliq
που οργftΙr{rσε τo Ελληνικ6 Kiντρo Aoφαλo6g Δταlικτ6ου στιq 9 Nοεμβρioυ



2021 με θ6μα: "Acφd.λεια στo Διαltκτυo Κα: Εφηβεtα''.

' 1/1"o .*oo..δ*rτικoirg του οxολεiου παρακoλοriΘηoε το αεμιuftριo: "

Βtα και Παραβατικ6τητα oτo Σ2γaλεfο" τo οπoiο πραγματoπoιηΘηκε oτιg
2Lla2Πa22.

' 1/1o εκπαιδευτικο6q παρακολo6θηoε το ετηοιο πρ6γραμμα επιμ6ρφωσηξ με
θfμα: ''Ειδικη Aγι'llη'' δι&ρκειαq 500 ιοριilu απ6 05/04/2o2L f'ιυq 07/02 t2o22 πaν
διοργdυιυσε τo Παpεπιατημιo Mακεδoυiαg.

' 1/1o εκπαιδευτικοilq παρακoλουθεi το 9μηυο nρ6γραμμα επιμ6ρφωσηq με
θ6μα: ''Eι6ικη Aytινη και Προαy{$Υrt Ψυχικηq Υγεiαg Παι6ιilν και Εφηβιιν
" πoυ διoργιiυιiluει το Παuεπιoτημιo Δυτικηg Aττικηg, δι6.ρκεια9 450 ιυριilu και
τo oπoio Θα oλoκληρωΘεi ατιg L5/Ο4122.

' ula εκπαιδευτικoιig παρακολουΘεi τo 9μηuo πρ6γραμμμα επιμ6ρ{pΦσξξ: "

ΙΙyεoiα- Διotκηoη σTην Εκtιαiδευση" που διoργαuιilΙ2ει τo Παυεπιοτημιo
Αιγαioυ, με 6υαpξη τo Σεπτ6μβριo τoυ 2o21. και ληξη το M&ιo τoν 2o22 (44a
ιυριirυ) Kαl αΙΙoτελεiται απ6 τιg α16λoυθε9 θεματικ€g εu6τητεg:

1. Διoiκηoη ατηu εκπαiδευoη
2' Απ6 τηu εκπαιδευτικη διoiκηαη oτηυ εrπαιδευτικη ηγεαiα
3. }Ιγεαiα ατηυ πρ6ξη
4. Λειτoυργiεg τηg διοiκησηq σε επiπεδο o2goλικηg μoυιiδαg
5. Θ6ματα εκπαιδευτικηg πρακτικηg Ι

δ' Θ€ματα εκπαιδευτικηg πρακτικιig ΙΙ

7. Ψηφιακ6q δεξι6τητε9 oτηu Eκπαtδευοη
8. Eκπαιδευτικ6g και εxπαιδεuτικtj μou6δα
9. ErαIαιδευτικ{ €ρευuα
10. ΔιεΘυηg εμπειρtα ατηυ αuιiπτυξη o16oλικη9 ηγεαiαg

' 1l1o εκπαιδευτικo69 παρακολοfΘηαε τo επιμoρφιυτικ6 αεμιυιiριo: η
εφαρμoγη του πρ6γρι1μματοg: ''Η ιioκηoη εtυαL φrt.ρμακo" απ6 τo Εθνικ6 και
Καπalιoτριακ6 ΠανεΙΙιστημιo AθηνιΙιν, υπ6 τηυ αιγiδα τoν wΙ[ΙΘ.

Mε τηu oλoκληρωoη τηg εmμ6ρφο)σηξ τ(rι) εκπαιδευτικιiν: ''oι T[ΙΕ' oτην ΕAΕ. Δυνατ6τητε9 oτη 6ια6oκαλiα και
oτην εξ απotrτd'oεeοq εκπαi6ευση" πoυ οτηυ τελευταiα τηq εu6τητα 6γιυε εuημ€ρωση για τo xειριαμ6 τηg

ιοτooελiδαg τou α;gολεioυ, οι εκπαιδευτικoi oργι1υωoαμ €uα πλιiμο εργααiαg με τoυζ μαΘητ€g για τηu αuαu6ωoη
τoυ υλικo6 τηg ιoτoοελiδαg τoυ α1gολεioυ απ6 τoυg iδιoυg τoυg μαθητ69.

' Συγκ6uτρωση τ(rι, εKtΙαιδεuτικιirrr για Ιrα oρiσουιr 6uα εβδομαδιαiο rΙρ6γραμμα



a

εργαfiαq.
n Χιυριαμ69 τιυυ μαθητιilu οε ομftδεg.
n Eβδoμαδιαiεg'αυυατηoειg για Ι.)α εκπαιδευτo6υ oι μαθητ6g πd.pιυ στη1)

επεξεργαοiα τηg ιoτοoελiδαq.
' 0ριoμ6ζ τoυ υλικori πoυ θα μεταφoρτωθε{.
' Tελικη επεξεργααiα τηg ιατοcrελiδαζ με το υ6o υλικ6.

Γ. Αrroτiμηση τηg Δριiοηq

Αλλαγ€g οε α2gfοη με τοι, αργιx6 α1εδιαιrμ6 (εφ6αou υπιiρξαυ)

Δεu υrηρξαυ αλλαγ6q αε οn6αη με τor; αργιπ6 α2gεδιααμ6-

Ατιoτελ€οματα τηq Δριiοηq

oι εκπαιδευτικοi τoυ E.E.E.EK. oυμμετεixαι: με επιτυxiα σε επιμορρφωτικ6q δριioειg, ημερiδεg και εργαατηρια
δεξιoτητιυu κατι1 τη δι6ρκεια τoυ α1goλικo6 €τoυq. Εφιlρμoοαu με επιτυfα καιυoτ6μεq εκπαιδευτιr6q πρακτικ69
ατα πρo.;ρftμματα τ{ru μαθητ<ilu, τ6αo ατoμικd 6αo και aυλλoyικ&.

Συγκεκριμ6uα, oε αυλλoyικ6 ειτiπε6o με τη, αuαυθαroη τηg ιoτocrελiδαg τoυ α;Eoλεiου:

Auαιιτ6xθηκε επαρκfg αυl.,εργααiα μεταξ6 6λιυυ τιυlr εμπλεεομ6uτυu
. oι μαθητ69 oυμμετεi1gαu με εuΘoυοιααμ6 καθ'6λη τη διιiρκεια
. Aμαuειcθηκε τo υλικ6 τoυ oxoλεiου με απoπ6 τηu προβoλη τoυ αxoλεiου οτηυ τοπικli κoιμα-ll.,iα

Bαθμ:69 επiτευξηq τιου οτ6aιυυ πoυ εi1gαυ τεΘεi

:

Παρd'μετρoι που διευκ6λυυ{Ιι, τηυ επiτευξη τοrυ οτ62Jιυυ

' Yπηρ1gαu r<αι αξιoΙΙoιηθηκαυ oι αΙΙαιτoιiμεuεq o2gολικ69 υrΙοδoμfζ (αiθoυoα

πολλαπλιill2 χρ{σειι}υ, βιuτεoπρoβoλ6αq).
. ΣημειιbθηKε ιδιαiTερo εuδιαφfροu Kαι συlrεργασiα αrΙ6 τoυq συμμετ6χopτεq

εKπαιδευτιKο6q.

Δυακoλiεg ΙΙoυ ΙΙαρoυσιιioτηκαυ

Yπηρξε δυαrολiα αυγκρ6τηαη9 τιυυ oμιiδ<υu μαΘητιilu/-τριιilυ oε αυυδυαoμ6 με τηu 6παρξη μεγdλoυ αριθμο6

μαΘητιilu/-τριιilυ με πρoβλ{ματα αυμπεριφoρ6q και ωq εκ τo6τoυ αυ6γκη αφι6ριοoηq περιαα6τερoυ 1ρ6uου oτou
τρ6πo αυγκρ6τηoη9 rαι δια1εiρισηζ τ{rι., ομ*διυu εργααiαg.

Yλικ6 πoυ παρη1θη η αξιοroιriΘηκε

' tΙ ιατoαελiδα του σχoλεioυ



' Φolτoγραφικ6 υλικ6 απ6 δραατηρι6τητε9 και εκδηλιilαειg του α21oλεioυ

Eπιμορφιiroειq Πoυ τυ1δυ υλοπoιliΘηκαυ οτo rιλαiοιo τηg Δριiοηg

Miα ετnμ6ρφωσΙ1 ωξ υπoευ6τητα τoυ Ααφαλο69 Διαδικτ6oυ απ6 τo διαδικ'rυακ6 αεμιυ&ριο με θ6μα: "Οι TΠE oηυ
EAE" πoυ παρακoλo6θησα1, oι εκπαιδευτικoi.

Eπειτα oι εκrrαιδευτιrοi εuημ6ριoσαΙ,} τουq μα8ητθg για τηr, διαδl-καotα αυαu€ιoοηg τηq ιατoοελiδαq του
o1oλεioυ.

Προτliοειg για αξιοποiηση τ.rΙ, πραxτικιirμ πoυ αυαπτιi21ΘηxαΙ} σ1fο π},αiοιo τηg Δpιiιοηg

}Ι oργ6υωoη τηg αυγκ6'υτρ(,)σηζ του υλιroιi πoυ θα μεταφoρτtiluεται στηι, ιoτooελiδα μπoρεi uα εξυrηρετηoει crε

επ6μευε9 xρουι6g τηu αυαβι1θμιΦ τηζ.

Πpoτιiοειg yια αυιιγκαiεg εmμoρφιirσειζ στο πλαtoιo τηξ δμ&οηq

Θα μποροlioε uα γiuει μια εrπμ6ρφωση ΙΙου uα αφoρd, τιg δυυατ6τηTεζ τηξ ιεrτοοελiδαg για τηu αξιοπoiηιrη τηg
απ6 6λoυg.

ΙΙροτιftοειq yια ουυ€2μοη τηg Δμiοηg/ yια' υ€εg Δμloειq το επ6μευo €τog

Δια1εiριoη, αuαβιiθμιoη και αυιiπτυξη τηζ ισεoσελiδαg.


