
 

 

 

ERASMUS+ KA1 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

2014-2015 

ΘΕΜΑ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΜΑ:  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίησή της στη διερευνητική, ανακαλυπτική μάθηση. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ 

Λόγω των επιταχυνομένων, ραγδαίων αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα  

και της ανάγκης για συνεργατική μάθηση με τη λειτουργία ομάδων στο 

σχολείο μας  δημιουργείται  η ανάγκη για:  

--νέες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

μεγάλες γλωσσικές δεξιότητες για να μπορούν οι καθηγητές να 

παρακολουθήσουν και να χρησιμοποιήσουν επαρκώς το διαδίκτυο,  

---οργάνωση διδασκαλίας και μάθησης στα νέα πρότυπα και ανάγκες 

(ψηφιακή τεχνολογία κλπ) ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

για την παρακολούθηση και εμπέδωση των μαθημάτων διαδραστικά 

--ικανή γνώση και δεξιότητες ώστε ένας καθηγητής να οδηγήσει τους 

μαθητές να γνωρίσουν τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα,  

--εμπλουτισμό προγράμματος σπουδών με καινοτόμες δράσεις που 

εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες Για το σκοπό αυτό ορίστηκε 

εθελοντικά επιτροπή εκπαιδευτικών για να αξιολογήσει, σύμφωνα με τις 

ανάγκες αυτές, πόσοι και ποιών ειδικοτήτων εκπαιδευτικοί  θα έπρεπε να 

προταθούν για επιμόρφωση, προκειμένου να αποκτήσουν τις 

προαναφερθείσες  δεξιότητες.  

1.Ένας καθηγητής Αγγλικών σχεδιάζεται να παρακολουθήσει σεμινάριο 

εισαγωγής νέων μεθόδων διδασκαλίας, βασισμένων στις σύγχρονες 



ανάγκες του ψηφιακού σχολείου, χρήση νέων τεχνολογιών στην 

εκμάθηση της ξένης  γλώσσας και τη χρήση του διαδικτύου.  

2. Ένας καθηγητής  πληροφορικής σχεδιάζεται να παρακολουθήσει 

μαθήματα βελτίωσης των Αγγλικών του, επειδή χρειάζεται επαρκή γνώση 

στη χρήση της ξένης γλώσσας στο μάθημα της πληροφορικής και στη 

διδασκαλία της χρήσης του διαδικτύου από τους μαθητές. 

 3 Ένας καθηγητής Φυσικών Επιστημών σχεδιάζεται να παρακολουθήσει 

σεμινάριο εισαγωγής νέων μεθόδων διδασκαλίας στο μάθημα, καινοτόμες 

δράσεις που συνδέουν τα παραδοσιακά εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 

με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

4. Ένας καθηγητής με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων (πολιτιστικά , περιβαλλοντικά) σχεδιάζεται να βελτιώσει 

το επίπεδο των προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων του στην Αγγλική 

γλώσσα, με την παρακολούθηση εντατικού σεμιναρίου, ώστε να 

επιτυγχάνεται η σύνδεση της σχολικής μονάδας με ευρωπαϊκά σχολεία. 

Η επαφή όλων των προς επιμόρφωση καθηγητών του σχολείου μας με 

αντίστοιχους συναδέλφους από άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία θεωρείται 

σημαντική, επειδή θα αποκομίσουν  γνώσεις και ιδέες που θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στο σχολείο μας. 

Τα κύρια σημεία του σχεδίου μας λοιπόν συνοψίζονται σε 3 κύρια 

σημεία 

1 Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών - νέες τεχνολογίες 

- ψηφιακές δεξιότητες 

2 Διδασκαλία και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών 

3.Νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών/εκπαιδευτικές 

μέθοδοι/ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης 

Οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση εκπαιδευτικοί του σχολείου μας 

αναμένεται: 

1. να βελτιώσουν και να αναπτύξουν: 

--τις επικοινωνιακές και  γλωσσικές ικανότητές τους,  

--τις γνώσεις και δεξιότητές τους στις νέες τεχνικές διδασκαλίας,  

--τις κριτικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την βελτιστοποίηση 

του έργου της σχολικής μας μονάδας (συγκριτική μελέτη συστημάτων 

που εφαρμόζονται στην Ευρώπη),  



2.  να γνωρίσουν και υιοθετήσουν καλές πρακτικές από συναδέλφους 

από άλλα Ευρωπαικά σχολεία στα οποία ήδη εφαρμόζεται η συνεργατική 

μάθηση,  

3.  να αποκτήσουν βιωματική γνώση για τη λειτουργία ομάδων, μέσα 

από τη συμμετοχή τους σε τέτοιες ομάδες και  

4.  να γίνουν φορείς μετάδοσης γνώσεων και αντιλήψεων τόσο στους 

συναδέλφους του δικού μας σχολείου, όσο και, μέσω ημερίδων 

οργανωμένων από τους σχολικούς συμβούλους, στους συναδέλφους από 

όλα τα σχολεία του νομού.  

Για όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα γίνει έρευνα 

προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλοι φορείς επιμόρφωσης , θα 

οργανωθεί και θα υποστηριχτεί η μετακίνηση, η διαμονή  και η 

ασφάλειά τους. 

Για κάθε έναν χωριστά και για όλους μαζί τους συμμετέχοντες στις 

δραστηριότητες του σχεδίου περιμένουμε τα παρακάτω οφέλη: 

------βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων 

------γνωριμία με τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα 

------Προσέγγιση διαπολιτισμικών συμπεριφορών και αποδοχή της 

διαφορετικότητας των άλλων Ευρωπαϊκών λαών. 

--Καινούριες ιδέες, έμπνευση  και καινοτόμες προσεγγίσεις στη συνέχιση 

του εκπαιδευτικού τους έργου 

--Καινούριες στρατηγικές και δεξιότητες στην παρακίνηση των μαθητών 

με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Όλα τα παραπάνω θα έχουν σαν μόνιμο αποτέλεσμα την καλύτερη 

προετοιμασία των καθηγητών που θα αποδώσει αποτελεσματικότερη 

διδασκαλία και τελικά βαθύτερη γνώση των αντικειμένων για τους 

σύγχρονους μαθητές. 

Η νέα γνώση που θα αποκτηθεί θα μεταδοθεί, μέσω ημερίδων που θα 

οργανώσουν οι σχολικοί σύμβουλοι, σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών 

του νομού, επίσης με τα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν, οι 

επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα παρουσιάσουν τις 

νέες μεθόδους και προσεγγίσεις και θα καθοδηγήσουν τους συναδέλφους 

στη χρήση τους, ώστε να υπάρξει ικανοποιητική διάχυση των 

αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης. 



Με συγκριτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας μετά την 

επιμόρφωση θα γίνει αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων. 

 

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

The rapid, renovating changes to the educational system and the need 

for cooperative learning with the forming of collaborative working 

teachers’ groups brings to our school the need for: 

--new teaching tools and methods with the use of new technologies, 

perfect English language skills, that the teachers can acquire in order 

to perform an adequate use of the internet 

--good lesson planning skills and organizing teaching and learning, 

according to the new models and needs  (digital technology),  so that 

to develop and motivate the students’ interest  to attend and 

participate in interactive lesson activities.  

--adequate knowledge and teaching skills, so that a teacher to 

motivate the students to get in contact and be familiar with the 

various educational systems. 

Enrich the school curriculum with innovative programs and realities 

applied in other European countries. For this reason, our school had 

volunteer teachers’ committees organized on the purpose of 

evaluating, according to the current needs, the number and the 

specialties of the teachers recommended to attend the educational 

courses to acquire the pre-mentioned skills.                 

1. An English teacher is planned to attend a course related to the 

introduction of new teaching methods, based on the modern needs of 

the digital school, on the use of the ICT in teaching English as a 

foreign language and the use of the internet. 

2.  An Information technology teacher is planned to attend a course 

for the improvement of her English language skills, since she needs 

adequate knowledge in the use of English in teaching Information 

technology, computers science and the use of the Internet.  

3.  A teacher of Natural Sciences is planned to attend a course related 

to the introduction of new teaching methods and innovative actions to 

join the traditional Natural Sciences labs to the use of the ICT. 

4. A very experienced teacher in conducting various school projects 

(cultural or environmental) is planned to improve her English 



language skills so that our school to be connected with other 

European schools through these projects. 

The contact of all the participants to the courses with the teachers of 

other European schools is considered to be extremely significant, due 

to the exchange of knowledge and ideas to help in the development of 

a European dimension in our school. 

The  main ideas of our plan can be summarized in 3 main points 

1. Information and communication technology - ICT – digital skills 

2. Teaching and Learning Foreign Languages 

3. New, innovative study programs/educational methods/development 

of training projects 

The course participants, are expected to  

1. improve and develop their English language skills, communicative 

skills, ICT skills, new teaching methods skills, critical competences to 

highly improve the work and activities of our school (comparative 

study of educational systems applied in Europe). 

2. be aware of and adopt good practices and collaborative learning 

techniques already applied in other European schools.  

3. acquire knowledge through experience in working groups. 

4. transmit knowledge and new concepts to both our school staff and 

the teachers of our city, through seminars and workshops organized 

by school advisors. 

For all the participating teachers of our school there will be a research 

in order the proper educational courses to be found, their mobility, 

accommodation and insurance will be organized and supported. 

For each participant we expect the following benefits: 

--Improve  their foreign language skills 

--experience  the European Educational systems 

--Intercultural approaches and  acceptance of other peoples’ 

differences 

--Fresh ideas, inspiration and innovative approaches in their teaching 

process. 



--New strategies and skills in students’ motivation with the use of the 

ICT. 

All the  above mentioned actions are expected to have a permanent 

effect to the best preparation for an effective teaching and, 

consequently, adequate and deep knowledge for the modern students. 

The new knowledge and skills acquired will be transmitted, through 

seminars and workshops organized  by the school advisors to a great 

number of teachers in our region. The participants will present the 

new methods and approaches and guide other teachers to use them 

for a satisfactory result dissemination. 

Evaluation of the whole process will be obtained through comparative 

consideration of our teachers’ traditional and newly acquired fresh 

and modern teaching methods. 

ΧΟΛΙΑ 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του σχολείου μας: 

1. Παγωνίτσα Παντίσκα Φυσικών Επιστημών στη Γαλλία  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Αικατερίνη Χαρδάκη  Μεταλλειολόγος (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 
 

 

 

 

 

3. Κατίνα Χασαποπούλου Μαθηματικός – Πληροφορικής  (Ηνωμένο 

Βασίλειο) 

 

 
 

 

 



4. Μαριάνθη Αμπατζή Αγγλικών (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

1. Η πρώτη συμμετέχουσα, καθηγήτρια Φυσικών Επιστημών, βελτίωσε 
κατά πολύ τις γλωσσικές της δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα και 

ανέπτυξε τις επικοινωνιακές της ικανότητες, με τη επαφή της με 
συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Δημιούργησε με αυτόν τον 

τρόπο δεσμούς οι οποίοι δυνατόν να αποφέρουν μελλοντική συνεργασία 
του σχολείου μας με σχολεία της Ευρώπης. Απέκτησε θετική στάση προς 
τις νέες, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματός της, αλλά και 

άλλων μαθημάτων και ασκήθηκε, με βιωματικό τρόπο, στην Μάθηση 
μέσω της επίλυσης προβλημάτων και την ενσωμάτωση της Δημιουργικής 
σκέψης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η όλη εμπειρία αποτελεί 

σημαντική παρακαταθήκη ιδεών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, 
να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα του σχολείου και να διαποτίσουν 

πολλές δραστηριότητες στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, διατρέχοντας 
τόσο τα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, όσο 
και τα διαφορετικά επίπεδα μάθησης διαφορετικών τάξεων ή μαθητών. 

Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν κατά την πραγματοποίηση 
ερευνητικών εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υποχρεωτικών 

ή προαιρετικών, με ποικίλο και διευρυμένο περιεχόμενο. Επίσης από 
την επαφή της με συναδέλφους από άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία, γνώρισε 
καλές πρακτικές συνεργατικής μάθησης που εφαρμόζονται σε αυτά. 

  

 



 
 

2. Η δεύτερη συμμετέχουσα, καθηγήτρια Χημείας και Συνθετικών-
Ερευνητικών εργασιών, παρακολούθησε μαθήματα βελτίωσης στην 

Αγγλική γλώσσα και επέστρεψε έχοντας αναπτύξει μεγάλη πρόοδο σε 
όλες τις επιμέρους δεξιότητες της γλώσσας, κατανόηση, γραμματική, 
ακουστική πρακτική, εφαρμογή γραπτού και προφορικού λόγου. Αυτό 

την έχει βοηθήσει πολύ στη χρήση του διαδικτύου στα μαθήματά της. 
Επίσης ανέπτυξε τις επικοινωνιακές της ικανότητες σε μεγάλο βαθμό και 
δημιούργησε επαφές με συναδέλφους που θα μπορούσαν μελλοντικά να 

συνεργαστούν με το σχολείο μας. Απέκτησε ιδιαίτερες γνώσεις για το 
Εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα επιμόρφωσης (Σκωτία) και βίωσε την 

εμπειρία καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας, συμμετέχοντας σε 
εργαστήρια συνεργατικής μάθησης και αξιολόγησης της ομαδικής αλλά 
και ατομικής εργασίας. Άσκησε τις κριτικές ικανότητές της με τη 

συγκριτική μελέτη συστημάτων και πρακτικών που εφαρμόζονται στην 
Ευρώπη και της έγιναν γνωστά από την επαφή της με συναδέλφους 

διαφόρων ειδικοτήτων. 
 

  
 
 
3. Η τρίτη συμμετέχουσα, καθηγήτρια Πληροφορικής και 

υποδιευθύντρια του σχολείου, επίσης παρακολούθησε μαθήματα 
βελτίωσης στην Αγγλική γλώσσα και με την επιμόρφωση κατάφερε να 
αναπτύξει τις γλωσσικές της δεξιότητες σε μεγάλο βαθμό, με την επαφή 

της με συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με 
ιθαγενείς ομιλητές της Αγγλικής. Ασκήθηκε, μέσω εργαστηρίων, στη 

μέθοδο εκμάθησης της Αγγλικής μέσω Θεατρικού παιχνιδιού και άλλων 
βιωματικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα ενδιαφερόντων για τους μαθητές 
και θα μπορέσει να εφαρμόσει κάποιες από αυτές και στα δικά της 

μαθήματα, αλλά και να διδάξει στο Σύλλογο καθηγητών του σχολείου 
μας κάποιες καλές πρακτικές με τις οποίες διδάχθηκε η ίδια από τους 
εκπαιδευτές. Έμαθε να εργάζεται σε ομάδες, να παρουσιάζει και να 

αξιολογεί το έργο της και τα έργα άλλων ομάδων. Απέκτησε 
αυτοπεποίθηση στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας την οποία 

πιστοποιήθηκε ότι μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί σε ποικιλία θεμάτων. 
Την εμπειρία της μετέδωσε σε εκπαιδευτικούς του νομού Αχαΐας, μέσω 
ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε στην Εστία Επιστημών της πόλης 

μας και είχε θέμα τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 



 

  
 
4. Η τέταρτη συμμετέχουσα, καθηγήτρια Αγγλικών και άτομο επαφής 
Erasmus+ στο σχολείο μας, παρακολούθησε μαθήματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης με σκοπό την απόκτηση γνώσεων νέων τεχνικών και μεθόδων 
διδασκαλίας της Αγγλικής, κυρίως μέσω των Νέων Τεχνολογιών, ώστε να 

είναι τα μαθήματα στο σχολείο ενδιαφέροντα και να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της εποχής του Νέου Ψηφιακού Σχολείου, αλλά και των 
εφήβων στις μέρες μας. Τα μαθήματα που επιλέχθηκαν ανταποκρίθηκαν 

απολύτως στις απαιτήσεις του σχεδίου του σχολείου μας και οι 
εκπαιδευτές ήταν εξαιρετικοί. Η εκπαιδευτικός του σχολείου μας 
βελτίωσε τις δυνατότητες χρήσης της Αγγλικής γλώσσας, πλούτισε το 

λεξιλόγιο και την προφορά της, διδάχτηκε, αλλά και βίωσε με επίσκεψη 
σε Δημόσιο Σχολείο, με κάθε λεπτομέρεια το Αγγλικό Εκπαιδευτικό 

σύστημα και μπόρεσε να συγκρίνει θετικά και αρνητικά σημεία του με 
το δικό μας. Με αυτόν τον τρόπο έφερε καινούριες, καινοτόμες 
πρακτικές στο σχολείο, ενημέρωσε το Σύλλογο διδασκόντων και 

παρουσίασε τα αποτελέσματα της εμπειρίας της, σε ημερίδα για 
εκπαιδευτικούς του νομού Αχαΐας, που έγινε στην πόλη μας. 

Συνεργάστηκε σε εργαστήρια με εκπαιδευτικούς από άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες και αντάλλαξε ιδέες για καλές πρακτικές στην εκπαίδευση με 
αυτούς. Σαν άτομο επαφής Erasmus+, ανέπτυξε δεσμούς με 

συναδέλφους οι οποίοι είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε νέες Ευρωπαϊκές 
συνεργασίες του σχολείου μας. Οι νεοαποκτηθείσες ικανότητες αλλά και 
η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών του 

σχολείου μας συνάδουν απόλυτα με τις προσχεδιασθείσες και μάλιστα 
υπερβαίνουν το προσδοκώμενο. 

 



  
 

 


