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Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπικήρ και 

ηηρ Δπικοινυνίαρ ζηην εκπαίδεςζη, 

εκπαιδεςηική πολιηική και 

επιζηημονική θεμελίυζη 

 

Πποηείνεηαι να ενηασθεί ζηο Γενικό 

Μέπορ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 10 ώπερ 

Οη επηκνξθσηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ α) ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

Δπξσπατθώλ θπξίσο ρσξώλ πνπ αθνξά ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ θαη β) ηα 

κνληέια έληαμεο, ρξήζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ηερλνινγηώλ απηώλ ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Δηδηθόηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη: 

 Να γλσξίδνπλ ηα κνληέια έληαμεο ησλ ΣΠΔ ηόζν ζε καθξνεπίπεδν 

(εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή) όζν θαη ζε κηθξνεπίπεδν (ζρνιηθή κνλάδα) 

 Να γλσξίδνπλ δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζόδνπ αμηνιόγεζήο ηνπ 

 Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

δηθηύσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

1.1. 0 ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο 

1.2. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010. 

1.3.Σν πξόγξακκα «ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ Σ.Π.Δ. ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ» 

1.4. Δπξσπατθή θαη δηεζλήο πνιηηηθή ζε ζέκαηα έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε-Δξεπλεηηθά Γεδνκέλα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

1.5 Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο: 

• Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

• Πξόηππα εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

• Αλαθνξά ζε εκπεηξία άιισλ ρσξώλ 
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ύγσπονερ ανηιλήτειρ για ηη μάθηζη 

και ηη διδαζκαλία και η εθαπμογή 

ηοςρ με επγαλεία ςπολογιζηικήρ και 

δικηςακήρ ηεσνολογίαρ. 

 

 

Πποηείνεηαι να ενηασθεί ζηο Γενικό 

Μέπορ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 40 ώπερ 

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ζέηνπλ από ηελ αξρή ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΔ ζην πιαίζην ηεο κεηεμέιημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο θαη ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

ζύκθσλα κε ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο. 

 Να αληηιακβάλνληαη ηε ρξνληθή αιιειεμάξηεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζεσξηώλ κάζεζεο. 

 Να γλσξίδνπλ κεζόδνπο ελίζρπζεο ηεο ελεξγνύ δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο επξηζηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο γλώζεο, από ηνπο καζεηέο θαζώο 

θαη ην δπλακηθό ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. 

 Να γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξόισλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ 

καζεηή έηζη όπσο απηνί δηακνξθώλνληαη κέζα από ηηο ζύγρξνλεο 

αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα νξγαλώλνπλ ηελ ηάμε θαη ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηηο 

αξρέο πνπ ππαγνξεύνληαη από ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Να γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα θαη ηύπνπ project. 

2.1. Από ηηο παξαδνζηαθέο ζηηο ζύγρξνλεο απόςεηο γηα ηε κάζεζε: Θεσξεηηθό 

πιαίζην θαη κεηεμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο 

2.2. Οη ζύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε. Δμέιημε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε. 

• Γλσζηηθόο θνλζηξνπθηηβηζκόο: J. Piaget & J. Bruner 

• Η θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεώξεζε γηα ηε κάζεζε: L. Vygotsky 

• Οη ζεσξίεο ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο 

2.3. ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε Μεζνδνινγία κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ ΣΠΔ: 

• Δλεξγεηηθή κάζεζε 

• Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε 

• Δπξηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο γλώζεο 

• Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ξόισλ δηδαζθόλησλ θαη καζεηώλ ζηα λέα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα 

2.4. Μέζνδνη θαη πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο θνηλνηήησλ κάζεζεο 

θαη ηύπνπ project. 

2.5. Αλάπηπμε καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ κε ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ 

• Γεκηνπξγία πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ-δξαζηεξηνηήησλ-δηδαθηηθνύ 
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πιηθνύ, ζρεδίαζε project, κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

• Γηεπηζηεκνληθή-δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

2.6 Αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο κεηά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 
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Υπήζη ηυν βαζικών επγαλείυν 

πληποθοπικήρ, πολςμεζικών 

επγαλείυν, ηος διαδικηύος, 

επγαλείυν και ςπηπεζιών web 2.0, 

διαδπαζηικών πινάκυν 

 

Πποηείνεηαι ένα ημήμα ηηρ ενόηηηαρ 

να ενηασθεί ζηο Γενικό Μέπορ και ένα 

ζηο Διδικό Μέπορ 

 

Σα ηκήκαηα ηεο ελόηεηαο 3 πνπ 

αθνξνύλ όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ζα 

απνηειέζνπλ ηκήκα ηνπ Γεληθνύ 

Μέξνπο, ελώ όζα ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

αληίζηνηρν επηζηεκνληθό θιάδν 

πξνηείλεηαη λα εληαρζνύλ ζην Δηδηθό 

Μέξνο 

 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 35 ώπερ 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ: 25 ώπερ 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ: 10 ώπερ 

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ κε επρέξεηα ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο 

ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ αθνξνύλ επεμεξγαζία, αλαπαξάζηαζε θαη επηθνηλσλία 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζε 

επαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθόξσλ ηύπσλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ, θαζώο 

θαη ηξόπνπο απνδνηηθήο ρξήζεο ηνπο ζηελ ηάμε. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ πνιπκεζηθό πιηθό γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ. Σέινο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ δηαθόξσλ εξγαιείσλ θαη ππεξεζηώλ Web 2.0. Δηδηθόηεξα νη επηκνξθσηέο 

πξέπεη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο: ησλ επεμεξγαζηώλ θεηκέλνπ, ησλ 

ινγηζηηθώλ θύιισλ, ησλ εξγαιείσλ ειεύζεξεο θαη γξακκηθήο ζρεδίαζεο, 

ησλ εξγαιείσλ παξνπζίαζεο, ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ εξγαιείσλ 

επηθνηλσλίαο. 

 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα κεηέρνπλ ζηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ 

(web 2.0), όπσο ε θνηλσληθή δηθηύσζε θαη ν λένο ξόινο ρξεζηώλ σο ζπλ-

δεκηνπξγώλ ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, θαζώο επίζεο λα απνθηήζνπλ 

ζπλνιηθή επνπηεία γηα ηα παηδαγσγηθώο αμηνπνηήζηκα εξγαιεία θαη 

ππεξεζίεο Web 2.0 (όπσο blogs, wikis, podcasts, rss feeds, social 

networks, 3D Virtual Environments, e-portfolios θιπ). 

 Να αληηιακβάλνληαη ηηο δπλαηόηεηεο αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνδνηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Να κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο κε αμηνπνίεζε όισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ 

(ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο, εξγαιεία web 2.0, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο). 

 Να κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν πιεξνθνξίεο θαη 

ινγηζκηθνύο πόξνπο κέζα από ην δηαδίθηπν. 

 Να κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηε δεκηνπξγία 

Γεληθό κέξνο (40 ώξεο) 

3.1 Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ σο κέζν 

επηθνηλσλίαο θαη σο «ρώξνο» δεκνζίεπζεο έξγσλ 

3.2 Γεκηνπξγία Μαζεζηαθνύ πιηθνύ Πνιπκέζσλ θαη Τπεξκέζσλ 

3.2.1 Δξγαιεία δεκηνπξγίαο πνιπκεζηθνύ- ππεξκέζηθνύ πιηθνύ 

3.2.2 Δξγαιεία ζπγγξαθήο καζεζηαθνύ πιηθνύ κε πνιπκέζα θαη ππεξκέζσλ 

3.3 ρεδίαζε-δηεξεύλεζε- αμηνπνίεζε-αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ, ηζηνρώξσλ, 

ππιώλ θαζώο θαη ησλ ππεξεζηώλ Web 2.0 (blogs, wikis, podcasts, rss feeds, 

social networks, 3D Virtual Environments, e-portfolios θ.ιπ.) 

3.4 ρεδίαζε καζεκάησλ επηκόξθσζεο θαη δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

( Θεσξεηηθέο αξρέο θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή) 

3.5 Οκνγελνπνίεζε βαζηθώλ γλώζεσλ ινγηζκηθνύ γεληθήο ρξήζεο- Δθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε εξγαιείσλ γεληθήο ρξήζεο 

3.6 Πξόηππα Μαζεζηαθώλ Σερλνινγηώλ. Παξνπζίαζε θαη δηδαθηηθά νθέιε. 

3.7 Οη λέεο δηαζηάζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ web 2.0, όπσο ε θνηλσληθή δηθηύσζε θαη ν 

λένο ξόινο ρξεζηώλ σο ζπλ-δεκηνπξγώλ ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. 

3.8 Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ε απνδνηηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

Δηδηθό κέξνο (10 ώξεο) 

3.7 Υξήζε βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο αλά εηδηθόηεηα 

3.8 Η παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ησλ ππεξεζηώλ Web 

2.0 θαη ηδηαίηεξα ηεο δπλαηόηεηαο νη ρξήζηεο λα είλαη ζπλ-δεκηνπξγνί ηνπ 

ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. 
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ηζηνζειίδσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκνζηεύζνπλ έλαλ ηζηνρώξν ζε έλα 

δηαθνκηζηή. 

 Να κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά κέζα από δίθηπα. 

 Να γλσξίδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ηδηαίηεξα δε ησλ λέσλ δηαζηάζεσλ απηνύ 

(web 2.0). 

 Να γλσξίδνπλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ επηκνξθσηηθά 

καζήκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 Να κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη πνιπκεζηθό πιηθό (εηθόλα, ήρν), λα ην 

αμηνπνηνύλ γηα δηδαθηηθή ρξήζε θαη λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν 

πνιπκεζηθό πιηθό γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

ηελ πεξίπησζε ησλ εηδηθνηήησλ, νη επηκνξθσηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εληάμνπλ όια ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ επηκνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

γλσζηηθνύ ηνπο αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε κέζνδν θαη 

ηα εξγαιεία αμηνιόγεζεο δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ ζρεηηθώλ κε ηελ εηδηθόηεηά 

ηνπο. 
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Υπήζη ηυν ζςζηημάηυν διασείπιζηρ 

εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος και 

αζύγσπονηρ εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζηρ 

 

Πποηείνεηαι να ενηασθεί ζηο Γενικό 

Μέπορ 

 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 15 ώπερ 

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη: 

 Να απνθηήζνπλ ζπλνιηθή επνπηεία γηα ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ (Learning Management 

Systems) θαη ηνλ ηξόπν αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 Να γλσξίδνπλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 Να απνθηήζνπλ ζπλνιηθή επνπηεία γηα ηηο ππάξρνπζεο πιαηθόξκεο 

αζύγρξνλεο θαη ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (πρ moodle, e-

class θιπ) 

 Να κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πιαηθόξκεο ζύγρξνλεο 

θαη αζύγρξνλεο επηκόξθσζεο: α) γηα ηελ πινπνίεζε εμ απνζηάζεσο 

επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Β’ επηπέδνπ, β) γηα ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ 

ζηελ δηδαθηηθή πξάμε κέζα ζην ζρνιείν. 

4.1 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο (CMS, LMS): Γλσξηκία, ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε, δηδαθηηθή αμηνιόγεζε. 

4.2 Πιαηθόξκεο αζύγρξνλεο θαη ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (πρ 

moodle, e-class θ.ιπ.) 

4.3 Παηδαγσγηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

4.4 Τινπνίεζε εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ. 
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Υπήζη εκπαιδεςηικού λογιζμικού 

 

Πποηείνεηαι ένα ημήμα ηηρ ενόηηηαρ 

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη: 

 Να γλσξίδνπλ ζηνηρεία ηζηνξίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εμέιημε ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηζηεκώλ ηεο αγσγήο επεξέαζαλ ην ζρεδηαζκό 

Γεληθό κέξνο (40 ώξεο) 

4.1. Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηζηεκώλ ηεο Αγσγήο 



ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ (ΠΑΚΕ) 

 

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

σελίδα 4 από 6 
 

α/α ΔΝΟΣΗΣΔ  
ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ, ΓΝΩΔΙ, ΣΑΔΙ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

να ενηασθεί ζηο Γενικό Μέπορ και ένα 

ζηο Διδικό Μέπορ 

Σα ηκήκαηα ηεο ελόηεηαο 4 πνπ 

αθνξνύλ όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ζα 

απνηειέζνπλ ηκήκα ηνπ Γεληθνύ 

Μέξνπο, ελώ όζα ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

αληίζηνηρν επηζηεκνληθό θιάδν 

πξνηείλεηαη λα εληαρζνύλ ζην Δηδηθό 

Μέξνο 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 100 ώπερ 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ: 40 ώπερ 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ: 60 ώπερ 

θαη ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ εηδώλ ινγηζκηθνύ. 

 Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ από πιεπξάο 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη από πιεπξάο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ηνπο. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα απνθαλζνύλ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. 

 Να γλσξίδνπλ ην πιαίζην έληαμεο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ κεηά 

από ζρεηηθή αμηνιόγεζή ηνπ. 

 Να είλαη ελεκεξσκέλνη γηα όια ηα εγθεθξηκέλα από ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. 

Όζνλ αθνξά δε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ εηδηθόηεηαο, νη 

επηκνξθσηέο πξέπεη λα είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλνη ζηε ρξήζε θαη ηηο κεζόδνπο 

αμηνπνίεζεο ινγηζκηθώλ ηεο δηθήο ηνπο εηδίθεπζεο θαη λα κπνξνύλ λα 

θαηαλνήζνπλ πνύ εκπίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ 

ινγηζκηθώλ. Δηδηθόηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη: 

 Να είλαη άξηζηα θαηαξηηζκέλνη ζηε ρξήζε ησλ βαζηθώλ εηδώλ ινγηζκηθνύ 

ηεο εηδίθεπζήο ηνπο. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνύλ ηελ πνηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο θαζώο θαη ηα 

ελδερόκελα καζεζηαθά νθέιε, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ 

ινγηζκηθά πνπ ζα ρξεζηκεύζνπλ θαηά ηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ. 

 Να κπνξνύλ λα πξνεηνηκάδνπλ καζήκαηα επηκόξθσζεο θαη λα 

ζρεδηάδνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε απηά. 

4.2 Βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ από πιεπξάο ραξαθηεξηζηηθώλ θαη από 

πιεπξάο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ηνπο 

4.3.. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο, πιαίζην έληαμεο θαη θαηαιιειόηεηαο εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ 

4.4. Παξνπζίαζε, εμεξεύλεζε θαη ρξήζε πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

(Λνγηζκηθό ΤΠΔΠΘ) - Γξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθό κέξνο (60 ώξεο) 

4.5 Δθκάζεζε ηεο ρξήζεο ινγηζκηθώλ εηδηθόηεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

4.6 Γξαζηεξηόηεηεο- παξαδείγκαηα 
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Θέμαηα ςποζηήπιξηρ ζσολικών 

επγαζηηπίυν πληποθοπικήρ 

Πποηείνεηαι να ενηασθεί ζηο Γενικό 

Μέπορ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 15 ώπερ 

Οη επηκνξθσηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο βαζηθέο γλώζεηο γηα ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο. 

Δηδηθόηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη: 

 Να έρνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ελόο ζρνιηθνύ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο 

 Να έρνπλ βαζηθέο ζεσξεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηα 

δίθηπα θαη ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο 

 Να κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη απνζεθεπηηθά 

κέζα 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εγθαζηζηνύλ ινγηζκηθά θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα 

6.1 ρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο: Γλσξηκία, ρξήζε θαη δηαρείξηζε. ηνηρεία 

από ην Γηαδίθηπν: δηεπζπλζηνδόηεζε, TCP / IP θ.ά. 

6.2 Αζθάιεηα (αληηβίσζε, θιπ), backup 

6.3 Δηζαγσγή ζηα δίθηπα ( client / server , δηαρείξηζε πόξσλ θιπ) 

6.4 Αληηκεηώπηζε ζηνηρεησδώλ πξνβιεκάησλ ηερληθήο θύζεσο (αζθαιείαο, 

εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνύ θηι.) 



ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ (ΠΑΚΕ) 

 

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

σελίδα 5 από 6 
 

α/α ΔΝΟΣΗΣΔ  
ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ, ΓΝΩΔΙ, ΣΑΔΙ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αζθαιείαο ηόζν ηνπ 

ηνπηθνύ δηθηύνπ όζν θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 
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Γιδακηική ηος γνυζηικού 

ανηικειμένος με αξιοποίηζη ΣΠΔ 

 

Πποηείνεηαι να ενηασθεί ζηο Διδικό 

Μέπορ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 120 ώπερ 

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη λα θαηέρνπλ ζε βάζνο ην ξόιν ησλ ηερλνινγηθώλ 

εξγαιείσλ ζηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνύ ηνπο αληηθεηκέλνπ πνπ αθνξνύλ 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, ζρεδηαζκό καζεζηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ εξγαιεία δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, 

επηζηεκνινγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηάζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο. Δηδηθόηεξα νη επηκνξθσηέο πξέπεη: 

 Να γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ 

εξγαιείσλ ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηε κάζεζε ηνπ γλσζηηθνύ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ 

 Να γλσξίδνπλ ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε θύζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν θαη ηνπο ηξόπνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζε απηό ην πιαίζην 

 Να γλσξίδνπλ ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνύ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ θαη ηηο θαηλνύξγηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο αμηνπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζην πιαίζην απηό 

 Να γλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζην 

γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν θαζώο θαη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ 

δπζθνιηώλ απηώλ γεληθά θαη εηδηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εληάζζνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθπνλνύλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη δξαζηεξηόηεηεο 

 Να γλσξίδνπλ κεζόδνπο θαη εξγαιεία αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ 

ζελαξίσλ 

 Να κπνξνύλ ππνζηεξίδνπλ θαη λα θαζνδεγνύλ ηνπο επηκνξθνύκελνπο 

ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

7.1 Βαζηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εξγαιείσλ ΣΠΔ γηα ηε 

κάζεζε ησλ επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

7.2 ύγρξνλν ζεσξεηηθό πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ 

7.3 Ρόινη, αληηιήςεηο θαη παξαδνρέο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ αλαθνξηθά κε 

ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ππό ην πξίζκα ησλ ΣΠΔ. 

7.4 Παξνπζίαζε, ζύγθξηζε θαη πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ. 

7.5 Αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ αλά γλσζηηθό αληηθείκελν. 

7.6 Έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ΑΠ εηδηθόηεηαο κέζσ ζελαξίσλ 

7.7 Αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη επηκνξθσηηθώλ 

ζελαξίσλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο 

7.8 Αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο κεηά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 
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Μεθοδολογία επιμόπθυζηρ 

 

Πποηείνεηαι να ενηασθεί ζηο Γενικό 

Μέπορ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 15 ώπερ 

Οη επηκνξθσηέο πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο γλώζεηο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληώληαη θαηά ηελ 

επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ κε ζηόρν ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο, ηόζν δηα δώζεο όζν θαη εμ απνζηάζεσο. Δηδηθόηεξα νη επηκνξθσηέο 

πξέπεη: 

8.1 Ιδηαηηεξόηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ - Παηδαγσγηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. 

8.2 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. 

8.3 Δηδηθά ζέκαηα επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ 

8.4 Υξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ σο κέζν απηνεπηκόξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 



ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ (ΠΑΚΕ) 

 

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

σελίδα 6 από 6 
 

α/α ΔΝΟΣΗΣΔ  
ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ, ΓΝΩΔΙ, ΣΑΔΙ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

 Να είλαη ελεκεξσκέλνη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκόξθσζε ελειίθσλ ζηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Να κπνξνύλ λα αλαδείμνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ σο κέζν 

απηνεπηκόξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 Να γλσξίδνπλ ηε θύζε ησλ ελλνηνινγηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

ηεο επηκόξθσζήο ηνπο. 

 Να κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ θαηά ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 Να κπνξνύλ λα παξάγνπλ ην θαηάιιειν επηκνξθσηηθό πιηθό. 

 Να κπνξνύλ λα δηεμάγνπλ κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο (ηόζν δηα δώζεο όζν θαη εμ απνζηάζεσο, ζύγρξνλεο ή 

αζύγρξνλεο) ζην πιαίζην δηαθόξσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ελζαξξύλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

 Να κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ πξαθηηθώλ ζηελ ηάμε ηνπο. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

εηδηθόηεξα κάιηζηα ζην πιαίζην ησλ θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ Β’ επηπέδνπ. 

 Να κπνξνύλ λα ελζαξξύλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε 

δεκηνπξγία ‘θνηλνηήησλ κάζεζεο’ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 Να γλσξίδνπλ βαζηθά ζηνηρεία δηακόξθσζεο άκεζεο θαη ζπλερνύο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

8.5 Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

8.6 Δλλνηνινγηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηεο επηκόξθσζήο ηνπο θαη 

αληηκεηώπηζή ηνπο 

8.7 ρεδίαζε θαη παξαγσγή θαηάιιεινπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ. Τινπνίεζε θαη 

αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

8.8 Δλζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή. 

8.9 Βαζηθά ζηνηρεία δηακόξθσζεο άκεζεο θαη ζπλερνύο επηθνηλσλίαο 

επηκνξθσηή-εθπαηδεπηηθώλ. 

 


