
 

 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΣΘ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΘ:   

«ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΧΟΛΕΙΟ »  
 

Θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Αττικισ  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Διδαςκαλία, Μάκθςθ 

και Αξιολόγθςθ ςτο ςφγχρονο ςχολείο», θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν   

Σρίτθ 7 Μαρτίου 2023 και ϊρεσ 17:30 -21:00.  

Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ και 

ειδικισ εκπαίδευςθσ. Η επιμορφωτικι διαδικτυακι μασ εκδιλωςθ κα διερευνιςει το τρίπτυχο: 

διδαςκαλία, μάκθςθ και αξιολόγθςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αποςκοπεί να αναδείξει 

τθν παιδαγωγικι αξιολόγθςθ ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Η 

αποτίμθςθ του μακθτι δεν περιορίηεται ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ, αλλά προεκτείνεται ςτθν 

καλλιζργεια ςυναιςκθματικϊν, επικοινωνιακϊν και μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων, οι οποίεσ κα 

διαμορφϊςουν τον ενεργό πολίτθ του 21ου αιϊνα. Επικεντρϊνεται ςτθν ανατροφοδότθςθ των 

μακθτϊν και μακθτριϊν, τθν αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν τουσ δυςκολιϊν και τθ διερεφνθςθ 

των δυνατοτιτων, των ενδιαφερόντων και των αναγκϊν τουσ κατά τθν πρόςκτθςθ  τθσ γνϊςθσ.  

 Στο πλαίςιο αυτό, θ διαδικτυακι μασ επιμόρφωςθ κα προςεγγίςει τθν αυκεντικι μάκθςθ, κα 

αναδείξει τθ χρθςιμότθτα του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ ςχολικι μονάδα ωσ κοινότθτασ 

μάκθςθσ και πρακτικισ, κα εςτιάςει ςε ςφγχρονεσ διδακτικζσ πρακτικζσ και κα αναλφςει τον 

ρόλο τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Τζλοσ, κα γίνει αναφορά ςτισ 

βαςικζσ αρχζσ των νζων Προγραμμάτων Σπουδϊν και τθ ςθμαςία τθσ ανατροφοδότθςθσ και τθσ 

διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ. 

Η τθλεςυνάντθςι μασ επιδιϊκει τθν ενθμζρωςθ και τον διάλογο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ  

ςτθν προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Φιλοδοξεί να αποτελζςει αφορμι 

αναςτοχαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ και να ςυγκομίςει γόνιμεσ προτάςεισ για τθν ποιοτικι 

αναβάκμιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου ςχολείου, που 

κα ανταποκρίνεται ςε ζναν κόςμο που αλλάηει με ραγδαίουσ ρυκμοφσ. 

Υπό αυτό το πρίςμα, ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ 

ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν Σρίτθ  

7 Μαρτίου 2023 και ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ 

μζχρι τθν Κυριακι 5-3-2023 και ϊρα 21:00 επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/Dm97v6UB1GrA2uc4A 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/uBfqVRasmLpQ7kPb9 

                                                
1  Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη θα αποζηαλεί ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ  και θα  είναι διαθέζιμη  λίγες ημέρες 
μεηά ηην εκδήλωζη. 

https://forms.gle/Dm97v6UB1GrA2uc4A
https://forms.gle/uBfqVRasmLpQ7kPb9


 

 

 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Θ φόρμα αυτι κα 

ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ. 

Θ επιμορφωτικι εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-

streaming) από το YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το 

κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο YouTube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΘ 

Θ ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι. 

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα τθσ επιμορφωτικισ 

εκδιλωςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/@rdpsea


 

 

  

Γεϊργιοσ Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ. 

Γιάννθσ Ρουςςάκθσ 
Επίκουροσ Κακθγθτισ ,Παιδαγωγικό Τμιμα 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ΕΚΠΑ. 

χεδιαςμόσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ 

χολικι Μονάδα: Πρακτικζσ και Ηθτιματα. 

Αικατερίνθ Καςιμάτθ 
Κακθγιτρια Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ και διδαςκαλίασ 

για ζνα ςχολείο που μακαίνει. 

Ευαγγελία Φρυδάκθ  
Κακθγιτρια Παιδαγωγικισ,  
Παιδαγωγικό Τμιμα Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, Φιλοςοφικι Σχολι, ΕΚΠΑ. 

Διαλογικι ςυγκρότθςθ τθσ γνϊςθσ, τθσ ςκζψθσ 

και του νοιματοσ. 

Βαςίλειοσ Κόμθσ 
Κακθγθτισ, Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ 
και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Ηλικία, 
Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. 

Οι Ψθφιακζσ Σεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία και 

ςτθ μάκθςθ. 

Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτςθ 
Επίτιμθ Σφμβουλοσ του Π.Ι., Επιςτθμονικι 
Συνεργάτθσ του Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου 
Κφπρου ςτθν Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου. 

Θ ανατροφοδότθςθ από τον εκπαιδευτικό: Πϊσ 

ςυμβάλλει ςτθ μάκθςθ; 

Παναγιϊτθσ  Πιλιουρασ  
Σφμβουλοσ Αϋ Ι.Ε.Π. 

Νζα Προγράμματα πουδϊν Γενικισ 

Εκπαίδευςθσ: Σομζσ και υνζχειεσ. 

Ιγνάτιοσ Καράμθνασ  
Οργανωτικόσ Συντονιςτισ ςτο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικισ, 
ΣΕΕ ΠΕ70 ςτα Δθμοτικά Σχολεία  Αςπροπφργου, 
Μάνδρασ-Ειδυλλίασ & Μαγοφλασ. 

Μεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ: 

Αναςτοχαςτικζσ Επιςθμάνςεισ και Ενδεικτικζσ 

Πρακτικζσ χεδιαςμοφ και Τλοποίθςθσ τθσ 

Διδαςκαλίασ ςτθν Σάξθ και ςτθν Πράξθ. 

 

Ερωτιςεισ -υηιτθςθ 

 

 

 



 

φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων.  

Ειςιγθςθ: «Σχεδιαςμόσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα: Πρακτικζσ και Ηητήματα». 

Γιάννθσ Ρουςςάκθσ,  Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παιδαγωγικό Σμιμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ΕΚΠΑ. 

Το εκπαιδευτικό ζργο μιασ ςχολικισ μονάδασ αφορά ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν παιδαγωγικι – διδακτικι 

τθσ λειτουργία, αλλά δεν περιορίηεται ςε αυτι. Η ολοκλθρωμζνθ υλοποίθςι του περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

κοινωνικοποιθτικι και τθ ςυνεργατικι διαδικαςία μεταξφ των ομάδων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αλλά και τθν 

οργανωςιακι – διοικθτικι διάςταςθ κακϊσ και τα ηθτιματα ενδοςχολικισ προςωπικισ και επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν. Με βάςθ αυτό το ςκεπτικό, θ ειςιγθςθ κα επιχειριςει μια ςφντομθ 

προςζγγιςθ των παραμζτρων του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο μικροεπίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ που 

κα μποροφςαν να τθν καταςτιςουν μια ακμαία κοινότθτα μάκθςθσ και πρακτικισ. 

 

Ειςιγθςθ: «Αυθεντικό πλαίςιο μάθηςησ και διδαςκαλίασ για ζνα ςχολείο που μαθαίνει». 

Αικατερίνθ Καςιμάτθ, Κακθγιτρια Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ  Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. 

Αυκεντικι μάκθςθ είναι θ μάκθςθ που ζχει αξία ςτον πραγματικό κόςμο. Είναι θ μάκθςθ που 

χρθςιμοποιείται για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και για τθν ολοκλιρωςθ εργαςιϊν. Πρόκειται για 

παιδαγωγικι προςζγγιςθ που επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευομζνουσ να εξερευνιςουν, να ςυηθτιςουν, να 

εκπονίςουν πολυκεματικά ςενάρια και να δθμιουργιςουν ςυςχετίςεισ για τα κζματα που τουσ απαςχολοφν. 

Το αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ καταφζρνει να ειςαγάγει τον «πραγματικό κόςμο» ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ. Ο εκπαιδευόμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα, μζςω τθσ αυκεντικισ μάκθςθσ να γνωρίηει τισ 

ικανότθτεσ του, οι οποίεσ αναπτφςςονται ςε ζνα πλαίςιο, όςο το δυνατόν, πιο ρεαλιςτικό. 

 

Ειςιγθςθ: «Διαλογική ςυγκρότηςη τησ γνώςησ, τησ ςκζψησ και του νοήματοσ». 

Ευαγγελία Φρυδάκθ, Κακθγιτρια Παιδαγωγικισ, Παιδαγωγικό Σμιμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

Φιλοςοφικι χολι, ΕΚΠΑ. 

Πίςω από κάκε διδακτικι πρακτικι υπάρχουν υποκείμενεσ –αν και ςυχνά άρρθτεσ– παραδοχζσ για το τι 

είναι θ γνϊςθ και πϊσ επζρχεται θ μάκθςθ·  παραδοχζσ που άλλοτε παρακολουκοφν τισ επιςτθμολογικζσ 

εξελίξεισ ςχετικά με τα ερωτιματα αυτά και άλλοτε μζνουν πίςω από αυτζσ. Το διαλογικό επιςτθμολογικό 

παράδειγμα ςτθν εκπαίδευςθ ςυγκλίνει με τθ κζςθ του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ ότι θ γνϊςθ 

καταςκευάηεται μζςα από τισ αλλθλεπιδράςεισ, προςκζτοντασ ότι θ διαλογικι ςυηιτθςθ «ζχει μακράν το 

μεγαλφτερο γνωςτικό δυναμικό». Για να αξιοποιθκεί αυτό το δυναμικό, είναι ςθμαντικι θ διάκριςθ 

διδακτικϊν πρακτικϊν που ονομάηονται κατά παραχϊρθςθ διαλογικζσ (π.χ. ερωταποκρίςεισ ι εκμαίευςθ), 

εφόςον οδθγοφν ςε προκακοριςμζνα γνωςτικά αποτελζςματα ι ςυμπεράςματα, από τισ διαλογικζσ 

πρακτικζσ που ζχουν τθ μακθςιακι δυναμικι να παράγουν νζα γνϊςθ ι, ακόμθ, και να οδθγοφν ςε μια 

«ατζρμονθ επανεφεφρεςθ τθσ γνϊςθσ και του νοιματοσ». Οι διδακτικζσ πρακτικζσ εξετάηονται ςυγκριτικά 

με βάςθ ζνα κοινό διδακτικό ςτιγμιότυπο. 

 

Ειςιγθςθ: «Οι Ψηφιακζσ Τεχνολογίεσ ςτη διδαςκαλία και ςτη μάθηςη». 

Βαςίλειοσ Κόμθσ, Κακθγθτισ, Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία, 

Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. 

Η παρουςίαςθ εςτιάηει ςε βαςικά ηθτιματα που άπτονται τθσ ζνταξθσ και ενςωμάτωςθσ των Ψθφιακϊν 

Τεχνολογιϊν ςτθ διδακτικι και ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, κακϊσ και ςτα κφρια κεωρθτικά και 

μεκοδολογικά ηθτιματα που προκφπτουν από τθ χριςθ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. Ζμφαςθ δίνεται ςε 

κζματα που αφοροφν ςτθν υπολογιςτικι υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ και του ιδιαίτερου 

ρόλου των ψθφιακϊν εργαλείων ςτθ διαδικαςία αυτι. 

 



 

Ειςιγθςθ: «Θ ανατροφοδότηςη από τον εκπαιδευτικό: Πώσ ςυμβάλλει ςτη μάθηςη;». 

Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτςθ, Επίτιμθ φμβουλοσ του Π.Ι., Επιςτθμονικι υνεργάτθσ του Ευρωπαϊκοφ 

Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτθν Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου. 

Η ανατροφοδότθςθ ςυμβάλλει ςτθ μάκθςθ ςε δφο επίπεδα: ζνα γνωςτικό και ζνα ςυναιςκθματικό. Σε 

γνωςτικό επίπεδο ςυμβάλλει ϊςτε ο μακθτισ να κατανοεί τι γνωρίηει και τι μπορεί να κάνει και, ωσ εκ 

τοφτου, να μπορεί να αντιλαμβάνεται προσ τα ποφ πρζπει να κινθκεί ςτθ ςυνζχεια. Σε ςυναιςκθματικό 

επίπεδο παρζχει ςτον μακθτι κίνθτρα για μάκθςθ με το να τον βοθκά να αποκτά ςταδιακά ζλεγχο τθσ 

μάκθςισ του. Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, να διαπιςτϊνεται και ερευνθτικά ότι θ ανατροφοδότθςθ αποτελεί 

μία υψθλισ ςθμαςίασ διδακτικι δεξιότθτα. Στθν παροφςα ειςιγθςθ δίνονται παραδείγματα και 

ενδεδειγμζνεσ πρακτικζσ από προφορικι και γραπτι ανατροφοδότθςθ ςε τάξεισ τθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

Ειςιγθςθ: «Νζα Προγράμματα Σπουδών Γενικήσ Εκπαίδευςησ: Τομζσ και Συνζχειεσ». 

Παναγιϊτθσ  Πιλιουρασ, φμβουλοσ Αϋ Ι.Ε.Π. 

Η ειςιγθςθ αφορά τισ βαςικζσ αρχζσ, τουσ προςανατολιςμοφσ κακϊσ και τθ διδακτικι πλαιςίωςθ των 

Προγραμμάτων Σπουδϊν, τα οποία εκπονικθκαν εκ νζου ι επικαιροποιικθκαν. Τα νζα Προγράμματα 

Σπουδϊν χαρακτθρίηονται από τθ μετατόπιςθ από τθ διδακτζα φλθ ςτα προςδοκϊμενα μακθςιακά 

αποτελζςματα ανά κεματικό πεδίο, με τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ ςυνοχι και θ ςυνζχεια από τάξθ ςε 

τάξθ και από βακμίδα ςε βακμίδα, ενςωματϊνουν τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων και γραμματιςμϊν, ενϊ 

αξιοποιοφν εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ. Τθν τρζχουςα περίοδο, υλοποιείται θ πιλοτικι εφαρμογι 

τουσ, με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ από τθν υλοποίθςι τουσ κακϊσ και τθ διάχυςθ των δράςεων τθσ 

πιλοτικισ εφαρμογισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςε ςυνζργεια με τθ δράςθ τθσ προβλεπόμενθσ επιμόρφωςθσ 

ςτα Προγράμματα Σπουδϊν. 

 

Ειςιγθςθ: «Μεθοδολογία τησ Διδαςκαλίασ: Αναςτοχαςτικζσ Επιςημάνςεισ και Ενδεικτικζσ Πρακτικζσ 

Σχεδιαςμοφ και Υλοποίηςησ τησ Διδαςκαλίασ ςτην Τάξη και ςτην Πράξη». 

Ιγνάτιοσ Καράμθνασ, Οργανωτικόσ υντονιςτισ ςτο 3ο ΠΕΚΕ Αττικισ, ΕΕ ΠΕ70 ςτα Δθμοτικά χολεία 
Αςπροπφργου, Μάνδρασ-Ειδυλλίασ & Μαγοφλασ. 
H διδαςκαλία αποτελεί μια ςκόπιμθ, ςυςτθματικι και μεκοδευμζνθ διαδικαςία που αποςκοπεί ςτθν 

ανταπόκριςθ του εκπαιδευτικοφ ςτισ διαφορετικζσ μακθςιακζσ και ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ όλων των 

μακθτϊν/-τριϊν του. Με δεδομζνο ότι το ζργο του είναι πολυςφνκετο και απαιτθτικό, είναι ςθμαντικό οι 

εκπαιδευτικοί μασ να αξιοποιοφν ποικιλία μεκόδων και τεχνικϊν ςτο διδακτικό τουσ ζργο κι επιπλζον 

αναγκαίο και αμοιβαία ωφζλιμο να αναςτοχάηονται για τισ επιλογζσ και τα αποτελζςματά τουσ ςε ζνα 

ανοικτό και ςυνεργατικό πλαίςιο εμπιςτοςφνθσ με επίκεντρο τθ ςχολικι τουσ μονάδα. Ζχοντασ υπόψθ τα 

παραπάνω, ςτθν ειςιγθςι μασ κα προβοφμε ςε αναςτοχαςτικζσ επιςθμάνςεισ και κυρίωσ, κα προτείνουμε 

ενδεικτικζσ διδακτικζσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ και ςτθν πράξθ. 


