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Το ∆ιορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της 

Ελλάδος (∆ΚΕΕ) διοργανώνει,  

υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) και σε συνεργασία µε 

το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆), µια σειρά 

διαδικτυακών µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τα µαθήµατα αυτά 

από την ιστοσελίδα µας 

(http://dkee.att.sch.gr/index.html ), αλλά και από 

την ιστοσελίδα της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

του ΠΣ∆ (http://e-elearning.sch.gr ).   

 

 Στα µαθήµατα αυτά µπορούν να λάβουν µέρος 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, συµπληρώνοντας την αίτηση που 

υπάρχει στην ιστοσελίδα του ∆ΚΕΕ. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Πανελλήνιο 

Σχολικό ∆ίκτυο και η απόκτηση κωδικών 

πρόσβασης στην πλατφόρµα Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης. 

 

Πληροφορίες: Ιωάννα Κοµνηνού  

ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr  



 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ∆ΙΑΡΚΕΣΕΙ  

ΑΠΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 15 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ 15-20 ΩΡΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. 

∆ιαδικτυακό µάθηµα 
«Η δηµιουργικότητα στη σχολική τάξη» 

 for you ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Σε αυτό το διαδικτυακό µάθηµα παρουσιάζονται οι 

βασικές θεωρίες ανάπτυξης της δηµιουργικότητας και 

κάποιες επιλεγµένες τεχνικές εφαρµογής της.   

 

Ακόµη παρουσιάζονται κάποια εργαλεία που µπορούν  

να υποστηρίξουν ψηφιακά τις τεχνικές αυτές.  

 

Προβλέπεται πρακτική άσκηση πάνω σε σενάρια που 

απαιτούν διαφορετικά είδη δηµιουργικότητας.  

 

Το περιεχόµενο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

εκπαιδευόµενοι: 

• Να µάθουν τι είναι η δηµιουργικότητα και ποιο είναι το νόηµα της 

«δηµιουργικής τάξης» (creative classroom). 

• Να συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι εσφαλµένες αντιλήψεις για την 

εφαρµογή της δηµιουργικότητας στην καθηµερινή ζωή. 

• Να µάθουν κάποιες από τις τεχνικές ανάπτυξης της δηµιουργικότητας 

και να µπορούν να αξιολογήσουν τα µειονεκτήµατα και τα 

πλεονεκτήµατα τους. 

• Να ασκηθούν, πρακτικά, στις τεχνικές ανάπτυξης της δηµιουργικής 

σκέψης, ώστε να ενσωµατώσουν αποτελεσµατικά αυτές τις τεχνικές στη 

διδασκαλία τους. 

 

∆ιαδικτυακή επιµόρφωση 
εκπαιδευτικών 

Η  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το µάθηµα θα πραγµατοποιηθεί στην πλατφόρµα 

moodle  της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣ∆ και 

όσοι επιλεγούν θα λάβουν, 2 µέρες πριν την έναρξη του 

µαθήµατος, σχετικές οδηγίες για την πρόσβασή τους 

στον χώρο της τηλεκπαίδευσης. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
Για την ανάπτυξη του µαθήµατος έχουµε επιλέξει το 

µοντέλο συνεργατικής µάθησης “LΤ” (Learning together). 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  

 

Βεβαίωση θα λάβουν όσοι:  

Έκαναν τις εργασίες που απαιτούνται σε κάθε ενότητα 

και συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις στα forum.  

 

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ  

 

Τα µαθήµατα του ∆ιορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος (∆ΚΕΕ), που υλοποιούνται είτε στις 

εγκαταστάσεις του ∆ΚΕΕ είτε διαδικτυακά, 

προσφέρονται δωρεάν.  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Ολοκληρώνοντας αυτό το µάθηµα οι εκπαιδευόµενοι: 
 
•  Θα έχουν ενηµερωθεί για τις βασικές θεωρίες της δηµιουργικής 
σκέψης και για τις κυριότερες τεχνικές που εφαρµόζονται στη 
σχολική τάξη για την ενίσχυση της δηµιουργικότητας.  
 
• Θα έχουν κατανοήσει την αξία της δηµιουργικής σκέψης για την 
εξέλιξη σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

•  Θα έχουν αναπτύξει µια ξεκάθαρη αντίληψη και στάση για την παιδαγωγική αξία 
της δηµιουργικής σκέψης στη σχολική τάξη. 

•  Θα είναι σε θέση να 
περιγράψουν πώς µπορούν 
να αξιοποιήσουν τεχνικές 
δηµιουργικής σκέψης στην 
καθηµερινή διδασκαλία τους. 
 
•  Θα µπορούν να 
δηµιουργούν τις δικές τους 
διδακτικές προτάσεις, στις 
οποίες θα έχουν 
ενσωµατώσει τεχνικές 
δηµιουργικής σκέψης.  

 

Προαπαιτούµενες  
γνώσεις  

 

∆εν υπάρχουν προαπαιτούµενες 

γνώσεις στον τοµέα των ΝΤ 

προκειµένου να παρακολουθήσετε µε 

επιτυχία το µάθηµα, ωστόσο οι 

εκπαιδευόµενοι θα πρέπει διαθέτουν 

στοιχειώδεις γνώσεις Η/Υ και 

αγγλικών για να µπορούν να: 

• Περιηγούνται στο ∆ιαδίκτυο και να 

χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης  

• Στέλνουν και να λαµβάνουν email.  

• Γράφουν κείµενα µε προγράµµατα 

επεξεργασίας κειµένου . 

Το  υλικό  του  σεµιναρίου  
 

Το υλικό του σεµιναρίου αποτελείται 

από αρχεία βίντεο, παρουσιάσεις σε 

Flash και σε Powerpoint, κείµενα σε 

ιστοσελίδες και σε pdf, αποσπάσµατα 

από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, 

συνεντεύξεις, αρχεία κειµένων, 

αναρτήσεις σε blogs κ.ά.  

Τα πνευµατικά δικαιώµατα του υλικού 

ανήκουν στους δηµιουργούς τους, ενώ 

η ύπαρξή τους στο σεµινάριο και η 

χρήση από τον εκπαιδευτή και τους 

εκπαιδευόµενους καθορίζεται από τις 

εκάστοτε άδειες χρήσης. 

 
 

Τεχνικές  Απαιτήσεις  
Για τη συµµετοχή στο µάθηµα θα 

πρέπει να έχετε λογαριασµό στο 

Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) 

προκειµένου να έχετε κωδικούς 

πρόσβασης στην πλατφόρµα της 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  

(http:// e-elearning.sch.gr) 
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 ΕΠΙΠΕ∆Ο  -  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

 

Όσοι ολοκληρώσουν µε επιτυχία το µάθηµα, µπορούν να 

λάβουν µέρος στο 2ο επίπεδο που θα διεξαχθεί τον 

Νοέµβριο – ∆εκέµβριο 2012 και στην Κοινότητα Καλής 

πρακτικής.  


