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Ιερά Μονή Πεντέλης,  
15236 Π. Πεντέλη 
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Fax: 210 8104558, 
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Διαδικτυακή 
Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών  
 

Ε π ι μό ρφωσ η  

εκ πα ιδ ευτ ι κών  

γ ι α  ν έ ες  

μαθ η σ ι ακ ές  

θ εωρ ί ες  κ α ι  

ψ ηφ ι ακ ές  

τ εχν ολ ογ ί ες  

Δ ι αδ ι κ τυακά  μαθ ή ματα  

επ ι μό ρφ ωσ η ς  εκ πα ι δ ευ τ ι κών  

 

 

Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της 

Ελλάδος (ΔΚΕΕ) διοργανώνει,  

υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) και σε συνεργασία με 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), 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 ΠΣΔ (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 ΔΚΕΕ. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και η απόκτηση κωδικών 

πρόσβασης στην πλατφόρμα Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης. 

 

Πληροφορίες: Ιωάννα Κομνηνού  

ikomninou@gmail.com, ikomninou@sch.gr  

http://dkee.att.sch.gr/index.html
http://e-elearning.sch.gr/
mailto:ikomninou@gmail.com
mailto:ikomninou@sch.gr


 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ  

ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ 14-20 ΩΡΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. 

 

Διαδικτυακό μάθημα 
«Η δημιουργικότητα στη σχολική τάξη» 

 for you ΠΕ ΡΙ ΓΡ ΑΦΗ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ  

 
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. 

 

Διαδικτυακή επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                  

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα 

moodle  της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ και 

όσοι επιλεγούν θα λάβουν, 2 μέρες πριν την έναρξη του 

μαθήματος, σχετικές οδηγίες για την πρόσβασή τους 

στον χώρο της τηλεκπαίδευσης. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
Για την ανάπτυξη του μαθήματος έχουμε επιλέξει το 

μοντέλο συνεργατικής μάθησης “STAD” (Student, 

Teams, Achievement, Division). 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  

 

Βεβαίωση θα λάβουν όσοι:  

Έκαναν τις εργασίες που απαιτούνται σε κάθε ενότητα 

και συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις στα forum.  

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

 

Τα μαθήματα του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος (ΔΚΕΕ), που υλοποιούνται είτε στις 

εγκαταστάσεις του ΔΚΕΕ 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  

 

Δεν 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 Διαδίκτυο 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 Δίκτυο (ΠΣΔ) 

προκειμένου να έχετε κωδικούς 

πρόσβασης στην πλατφόρμα της 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  

(http:// e-elearning.sch.gr) 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHhSbC1NbUttZTZZbERWLUZZekJjV1E6MQ
http://e-learning.sch.gr/

