Μαθαίνοντασ με ψηφιακά μέςα:
προκλήςεισ και προοπτικέσ.
Παραςκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Πρόγραμμα Ημερίδασ
Ζ ν α ρ ξ η - Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ί
Εκπρόςωποσ Υ.ΠΑΙ.Θ.
Γεϊργιοσ Κόςυβασ, Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ.
Patrick Comoy, Διευκυντισ Γαλλικοφ Ινςτιτοφτου Ελλάδασ
Μαρία Νζηθ, Οργανωτικι Συντονίςτρια 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 02
Α’ Μέροσ - Ειςηγήςεισ
Αντιμετωπύζοντασ την πρόκληςη τησ ψηφιακόσ μϊθηςησ ςτο ελληνικό
ςχολεύο την περύοδο του COVID -19
 Σο «Διαδικτυακό χολείο» τησ ΠΔΕ Αττικήσ: από την οργάνωςη ωσ την
υλοποίηςη και λειτουργία ενόσ πρωτόγνωρου και ςυνεργατικοφ εγχειρήματοσ.
Γεώργιος
ΚΟΤΒΑ, Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ.
13:10-13:50
 Οι ψηφιακζσ υπηρεςίεσ του Πανελλήνιου χολικοφ Δικτφου ςτον καιρό του
Covid‐19.
Μιχαήλ ΠΑΡΑΚΕΤΑ , ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Τμιματοσ
Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, Πανεπιςτιμιο
Πελοποννιςου.
13:50-14:00
Δ ι ά λ ε ι μ μ α

13:00-13:10

-

Β’ Μέροσ – Στρογγυλή Τράπεζα
Συζητώντασ για τα όρια και τισ δυνατότητεσ
των ψηφιακών μϋςων ςτη μϊθηςη.
 Ποια η ςυνειςφορά των ψηφιακϊν εργαλείων ςτη μάθηςη; Γενική επιςκόπηςη
των ερευνϊν του πεδίου*
André TRICOT, Κακθγθτισ Ανϊτατθσ Σχολισ Παιδαγωγικϊν Επιςτθμϊν,
Πανεπιςτιμιο Midi-Pyrénées
14:00-15:00  Ερευνητικά δεδομζνα ςχετικά με τη διδαςκαλία-εκμάθηςη των γλωςςϊν με τη
χρήςη ψηφιακϊν μζςων*
Stéphanie ROUSSEL, Επίκουρθ Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Μπορντό
 Σι μποροφμε να μάθουμε από το τη χρήςη των ψηφιακϊν μζςων ςτη (γλωςςική)
διδαςκαλία κατά τη διάρκεια τησ πανδημίασ; Προςζγγιςη από την πλευρά των
μαθητϊν/τριϊν.
Δημήτριος ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΘ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Φιλολογίασ (Τομζασ
Γλωςςολογίασ) Φιλοςοφικισ Σχολισ του Α.Π.Θ.
15:00-15:30

Ερωτήςεισ - Συμπεράςματα

* Οι ειςθγιςεισ των δφο Γάλλων ειςθγθτϊν κα γίνουν ςτα Γαλλικά και κα υπάρχει ταυτόχρονθ
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά.
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Γ’ Μ Ε Ρ Ο 
Ε Ρ Γ Α  Σ Θ Ρ Ι Α
Η «προςοχή» των μαθητϊν κατά την εκμάθηςη με ψηφιακά εργαλεία**
André TRICOT, Κακθγθτισ Ανϊτατθσ Σχολισ Παιδαγωγικϊν Επιςτθμϊν, Πανεπιςτιμιο
Midi-Pyrénées
Πϊσ να εξαςκήςουμε τουσ μαθητζσ ςτην κατανόηςη προφορικοφ λόγου ςτο μάθημα τησ
Γλϊςςασ χρηςιμοποιϊντασ ψηφιακά εργαλεία**
Stéphanie ROUSSEL, Επίκουρθ Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Μπορντό
STEM, STEAM, STREAM ςτο Νηπιαγωγείο και αλγοριθμική ςκζψη μζςα από την
Εκπαιδευτική Ρομποτική
Παρασκευή ΦΩΣΘ, ΣΕΕ ΠΕ60 (Νθπιαγωγϊν), 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Ζντεχνη ψηφιακή μάθηςη
Μαρία ΚΑΛΑΜΑΣΙΑΝΟΤ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Δαςκάλων), 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Κυριακή ΜΕΛΛΙΟΤ, ΣΕΕ ΠΕ60 (Νθπιαγωγϊν), 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Η ψηφιακή και διαδραςτική αφήγηςη ωσ εργαλείο και μζθοδοσ τησ διαφοροποιημζνησ
διδαςκαλίασ
Αρχοντία ΜΑΝΣΗΑΡΙΔΟΤ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Δαςκάλων), 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Ο ςυνεργατικόσ τοίχοσ με τα Bonsai: mignonnes ιςτορίεσ και μικροδιηγήματα.
Γεωργία ΠΟΛΤΗΩΘ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Δαςκάλων), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Ηχοτοπία και ψηφιακή αφήγηςη
Αικατερίνη ΑΡΑΜΠΑΣΗΘ, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02 (Φιλολόγων), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ
Αικατερίνη ΜΠΑΗΙΓΟΤ Σ.Ε.Ε. Αειφορίασ, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ
Μάρθα ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Δαςκάλων), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Κριτικι παιδαγωγικι ςτθν ψθφιακι εποχι μζςα από δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Παναγιώτα (Νάγια) ΜΠΟΕΜΘ, Σ.Ε.Ε. κλ.ΠΕ91 (Θεατρικισ Αγωγισ), 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
«Πεσ μου τι ςκζφτεςαι...»
Ευαγγελία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ06 (Αγγλικισ), 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Γκζλη ΜΑΝΟΤΟΤ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Δαςκάλων), 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Gamification (Ludification) και μαθηματικά: μφθοσ ή πραγματικότητα;
Αικατερίνη ΓΛΘΝΟΤ, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ03 (Μακθματικϊν), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ
τζλιος ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ05 (Γαλλικισ), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ
Ψηφιακζσ αφηγήςεισ με κόμικσ
Αικατερίνη ΑΡΑΜΠΑΣΗΘ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 (Φιλολόγων), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Μαρία NΕΗΘ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 (Φιλολόγων), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Η αξιοποίηςη του διαδραςτικοφ βίντεο ςτο μάθημα τησ Λογοτεχνίασ
Αλεξάνδρα ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 (Φιλολόγων), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Δήμητρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΘ, Εκπαιδευτικόσ κλ.ΠΕ02 (Φιλόλογοσ), 5ο Γ/ςιο Ηρακλείου Αττικισ
Διαλεκτική ςχζςη Κλαςικϊν πουδϊν-Ψηφιακϊν Μζςων
Μαργαρίτα ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 (Φιλολόγων), 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
οφία ΙΩΑΝΝΟΤ, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ02 (Φιλόλογοσ), ΓΕ.Λ. Γλυκϊν Νερϊν
Διδάςκοντασ Λογοτεχνία, εξ αποςτάςεωσ, με ψηφιακά μζςα: το παράδειγμα αξιοποίηςησ
του επεξεργαςτή κειμζνου
Χρυσάνθη ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02 (Φιλολόγων), 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ
Ασ διαχειριςτοφμε τα ςυναιςθήματά μασ
Δήμητρα ΜΑΚΡΘ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ80 (Οικονομίασ), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ
Ιωάννης ΜΑΚΡΘ, Εκπαιδευτικόσ κλ. ΠΕ79.01 (Μουςικισ Επιςτιμθσ), Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αιγίου

Ψηφιακή Υποςτήριξη Ημερίδασ: Σωτήρησ Δόςησ, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 04 (Φυςικών Επιςτημών), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Αττικήσ
**Η γλϊςςα εργαςίασ για τα εργαςτιρια των δφο Γάλλων ειςθγθτϊν είναι θ Γαλλικι.
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Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου
των εργαςτηρίων
Επγαζηήπιο 1: Η «πποζοσή» ηυν μαθηηών καηά ηην εκμάθηζη με τηθιακά επγαλεία.
André Tricot, Καζεγεηήο Αλώηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην
Midi-Pyrénées.
ηόρνο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε αλάιπζε, κέζα από θάπνηα παξαδείγκαηα, ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ είλαη δπλαηό λα
πξνθαιέζνπλ ηα ςεθηαθά κέζα θαη πώο απηό απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε κάζεζε. Θα
δηεξεπλεζεί, αληίζεηα, κε πνηνπο ηξόπνπο θαη πνηεο πξαθηηθέο (π.ρ. κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο
“πξνζνρήο” ή ηελ παξάζεζε θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ) είλαη δπλαηό λα δηαηεξήζεη ν
εθπαηδεπηηθόο ηελ “πξνζνρή” ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα εληζρύζεη ηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Σν εξγαζηήξην απηό απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαζώο ε
γιώζζα εξγαζίαο είλαη ηα Γαιιηθά, πξσηίζησο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο Γαιιηθήο (ΠΔ05).

Επγαζηήπιο 2: Πώρ να εξαζκήζοςμε ηοςρ μαθηηέρ ζηην καηανόηζη πποθοπικού λόγος
ζηο μάθημα ηηρ Γλώζζαρ σπηζιμοποιώνηαρ τηθιακά επγαλεία.
Stéphanie Roussel, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Μπνξληό.
Η θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ είλαη κηα βαζηθή επηθνηλσληαθή δεμηόηεηα γηα ηελ εθκάζεζε
κηαο 2εο γιώζζαο. Ωζηόζν, είλαη κηα δεμηόηεηα πνπ δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο
καζήηξηεο, ελώ παξάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη είλαη δύζθνιν λα ηελ αλαπηύμνπλ
ζηνπο καζεηέο ηνπο (εθηηκνύλ όκσο όηη είλαη πην απιό λα ηελ αμηνινγήζνπλ). Απηή ε δπζθνιία
πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν (είηε πξόθεηηαη γηα ήρν είηε γηα βίληεν) νθείιεηαη ζε έλαλ
κεγάιν βαζκό ζηελ “παξνδηθόηεηα” ηεο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία πξνθαιεί
κεγάιεο θαη εγγελείο δπζθνιίεο θπξίσο ζηνπο “αξράξηνπο” καζεηέο.
ην 1ν κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο δηδαθηηθήο ησλ γισζζώλ, νη νπνίεο εμεγνύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο
θαηαλόεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηε Γ2, πεξηγξάθνπλ ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο πνπ επηηεινύληαη
θαζώο θαη ηνλ ξόιν ηεο κλήκεο.
ην 2ν κέξνο, πνπ αλακέλεηαη λα είλαη πην πξαθηηθό, νη επηκνξθνύκελνη/εο ζα θιεζνύλ:
- λα πξνζδηνξίζνπλ, κέζα από ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηζηξαηεύνληαη θαηά ηελ θαηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαζώο θαη
ηηο δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη,
- λα πξνηείλνπλ, εξγαδόκελνη ζε νκάδεο θαη επάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ερεηηθά θείκελα,
αζθήζεηο θαηαλόεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ αμηνπνηώληαο ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ
παξνπζηάζηεθε ζην 1ν κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Σν εξγαζηήξην απηό απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαζώο ε
γιώζζα εξγαζίαο είλαη ηα Γαιιηθά, πξσηίζησο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο Γαιιηθήο (ΠΔ05).

Επγαζηήπιο 3: STEM, STEAM, STREAM ζηο Νηπιαγυγείο και αλγοπιθμική ζκέτη
μέζα από ηην Εκπαιδεςηική Ρομποηική.
Παπαζκεςή Φώηη, ΔΔ ΠΔ60 (Νεπηαγσγώλ), 3ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Σν STEM (Δπηζηήκε, Σερλνινγία, Μεραληθή θαη Μαζεκαηηθά) είλαη παληνύ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ
STEM έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε πξαθηηθώλ εκπεηξηώλ θαη ηελ παξνρή ζηνπο καζεηέο
εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ θαη λα εληζρύζνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη λα
επεξεάζνπλ ην κέιινλ. ηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίζνπλ αξρηθά
ηελ επηζηεκνινγία STEM, (STEAM,STREAM) θαη ηελ αιγνξηζκηθή ζθέςε ζηελ Δθπαηδεπηηθή
Ρνκπνηηθή (ζην Νεπηαγσγείν) κέζα από ηελ παξνπζίαζε πξαθηηθώλ παξαδεηγκάησλ. ηε
ζπλέρεηα,

αθνινπζώληαο

ζπγθεθξηκέλα

βήκαηα,

νη

εθπαηδεπηηθνί

ιεηηνπξγώληαο

νκαδνζπλεξγαηηθά, ζα δεκηνπξγήζνπλ κέζα από ηελ εθαξκνγή GoogleDocs ζρέδηα εξγαζίαο
βαζηζκέλα ζην STEM. Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.

Επγαζηήπιο 4: Ένηεσνη τηθιακή μάθηζη.
Μαπία Καλαμαηιανού, .Δ.Δ. ΠΔ70 (Γαζθάισλ), 6ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Κςπιακή Μέλλιος, ΔΔ ΠΔ60 (Νεπηαγσγώλ), 6ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Ο 21νο αηώλαο θαη ε επνρή ηεο παλδεκίαο έρνπλ αλαδείμεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο
ηερλνινγίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο όισλ ησλ καζεηώλ ζηελ ςεθηαθή κάζεζε.
Ιδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα εκθαλίδεη ην πεδίν ηεο έληερλεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο
εηθαζηηθώλ ζπιινγώλ θαη παγθόζκησλ πνιηηηζηηθώλ ζεζαπξώλ πνπ εθηίζεληαη ζε εηθνληθά
κνπζεία θαη ςεθηαθά απνζεηήξηα. θνπόο ηνπ δηαδηθηπαθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο
λα γλσξίζνπλ ηελ πιαηθόξκα Google Arts and Culture θαη ηα ςεθηαθά ηεο εξγαιεία θαη λα
δηεξεπλήζνπλ ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ππό ην πξίζκα ηεο πξνζέγγηζεο
«Έληερλνο πιινγηζκόο» (Artful Thinking) ηνπ Οξγαληζκνύ Project Zero ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Harvard. Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη εηδηθνηήησλ.

Επγαζηήπιο 5: Η τηθιακή και διαδπαζηική αθήγηζη υρ επγαλείο και μέθοδορ ηηρ
διαθοποποιημένηρ διδαζκαλίαρ.
Απσονηία Μανηζαπίδος, .Δ.Δ. ΠΔ70 (Γαζθάισλ), 6ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Η ηερλνινγία έρεη αιιάμεη θαη έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξόπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθώλνπλ ην
πεξηερόκελν, ηε δηαδηθαζία θαη ηα πξντόληα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Η ςεθηαθή αθήγεζε
δηεθδίθεζε θαη θέξδηζε έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζώο ζπλδέζεθε κε
ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Η ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο
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δηαθνξεηηθνύο καζεηέο καο, λα ππνζηεξίμεη ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο
θαη ηα καζεζηαθά ηνπο πξνθίι. Η αλαπαξάζηαζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηθόλσλ κηαο
αθήγεζεο κε ηξόπν πνπ λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο εκπιέθεη ζηε
δηαδηθαζία ζα είλαη ην θεληξηθό πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ.
Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

Επγαζηήπιο 6: Ο ζςνεπγαηικόρ ηοίσορ με ηα Bonsai: mignonnes ιζηοπίερ και
μικποδιηγήμαηα.
Γεωπγία Πολςζώη, .Δ.Δ. ΠΔ70 (Γαζθάισλ), 1ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
ηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα γλσξίζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα δηεγήκαηα
Bonsai θαη λα κπεζνύκε ζηηο ηερληθέο θαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ είδνπο. Γνθηκάδνληαο ηηο δηθέο
καο αζθήζεηο γξαθήο θαη εξγαδόκελνη κε ζπλεξγαηηθό ηξόπν

ζα εμνηθεησζνύκε κε ην

αληηθείκελν θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζην ζρνιηθό πιαίζην.

Επγαζηήπιο 7: Ησοηοπία και τηθιακή αθήγηζη
Αικαηεπίνη Απαμπαηζή, .Δ.Δ. θι. ΠΔ02 (Φηινιόγσλ), 1ν ΠΔ.Κ.Δ. Αηηηθήο.
Αικαηεπίνη Μπαζίγος .Δ.Δ. Αεηθνξίαο, 1ν ΠΔ.Κ.Δ. Αηηηθήο.
Μάπθα Χπιζηοπούλος, .Δ.Δ. ΠΔ70 (Γαζθάισλ), 1ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
ην εξγαζηήξην νη εθπαηδεπηηθνί ζα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ήρν σο κέζν έθθξαζεο θαη αθήγεζεο γηα
ηε ζύλζεζε ερεηηθώλ ηνπίσλ (ερνηνπίσλ) κε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ. Θα πξνηαζνύλ ηξόπνη
δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ερνηνπίσλ ζε ζπλδπαζκό κε ςεθηαθή αθήγεζε θαη ζα ζπδεηεζνύλ
νη βαζηθέο παηδαγσγηθέο ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο. Σέινο νη εθπαηδεπηηθνί ζα εξγαζηνύλ ζε
νκάδεο γηα λα εθαξκόζνπλ θάπνηα από ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ.

Επγαζηήπιο 8: Κπιηική παιδαγυγική ζηην τηθιακή εποσή μέζα από δημιοςπγικέρ
δπαζηηπιόηηηερ.
Παναγιώηα (Νάγια) Μποέμη, .Δ.Δ. θι.ΠΔ91 (Θεαηξηθήο Αγσγήο), 6ν ΠΔ.Κ.Δ..
Αηηηθήο.
Αθνινπζώληαο ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, ζηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ
είλαη λα ππνζηεξηρζνύλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ νκαδηθόηεηα θαη
ηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε. Η εθθίλεζε είλαη νη ηδέεο θαη ηα βηώκαηα, θαζώο ε ππνθεηκεληθή
εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθή γηα ηελ αλάιπζε όισλ ησλ ζύλζεησλ θνηλσληθώλ
ζρέζεσλ θαη ηελ πξνάζπηζε ελόο δεκνθξαηηθνύ ζρνιείνπ.
Απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ θιάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο.
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Επγαζηήπιο 9: «Πείηε μαρ ηι ζκέθηεζηε...»
Εςαγγελία Καπαγιάννη, .Δ.Δ. θι. ΠΔ06 (Αγγιηθήο), 5ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Γκέλη Μανούζος, .Δ.Δ. ΠΔ70 (Γαζθάισλ), 5ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Γύν από ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ηνπ 21νπ αηώλα είλαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ζπλεξγαζία. Σα
ηειεπηαία ρξόληα δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε απηώλ ησλ δεμηνηήησλ ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα, αιιά ε ζπδήηεζε ζπλήζσο κέλεη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν θαη ζπάληα πξνρσξάεη
ζηελ πξάμε.
Σν εξγαζηήξην έρεη ζηόρν λα παξνπζηάζεη ηξόπνπο αμηνπνίεζεο δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ όπσο
ην World Café, Thinking Routines θ.ά, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην ζα επεμεξγαζηνύλ
ηδέεο, ζα δηαηππώζνπλ επηρεηξήκαηα ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν, ζα νξγαλώζνπλ θαη ζα
ζπλζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ζα νδεγεζνύλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο όισλ ησλ
εηδηθνηήησλ.

Επγαζηήπιο 10: Gamification (Ludification) και μαθημαηικά: μύθορ ή ππαγμαηικόηηηα;
Αικαηεπίνη Γληνού, .Δ.Δ. θι. ΠΔ03 (Μαζεκαηηθώλ), 1ν ΠΔ.Κ.Δ. Αηηηθήο
ηέλιορ Μαπκανηωνάκηρ, .Δ.Δ. θι. ΠΔ05 (Γαιιηθήο), 1ν ΠΔ.Κ.Δ. Αηηηθήο
ην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα επηρεηξεζεί λα αλαιπζνύλ νη δπλαηόηεηεο έληαμεο θαη
αμηνπνίεζεο νξηζκέλσλ ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ πνπ εληζρύνπλ ηελ παηγληώδε κάζεζε. Γηα ηνλ
ιόγν απηό, αθνύ παξνπζηαζηνύλ θάπνηεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη
αλάκεζα ζε απηέο πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηεο δπλαηόηεηεο, ζα ζρεδηαζηνύλ θαη ζα πινπνηεζνύλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο επηκνξθνύκελνπο/ επηκνξθνύκελεο παηγληώδεηο δηαδξαζηηθέο
αζθήζεηο γηα ηα καζεκαηηθά.
Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη θπξίσο ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ καζεκαηηθά ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ελδηαθέξνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ παηγληώδε
κάζεζε ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο.

Επγαζηήπιο 11: Ψηθιακέρ αθηγήζειρ με κόμικρ.
Αικαηεπίνη ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ, .Δ.Δ. ΠΔ02 (Φηινιόγσλ), 1ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Μαπία NΕΖΗ, .Δ.Δ. ΠΔ02 (Φηινιόγσλ), 1ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο
ην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα δηεξεπλήζνπκε ην παηδαγσγηθό πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
ςεθηαθώλ αθεγήζεσλ κε θόκηθο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζα από παξαδείγκαηα
δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ. Θα ζρεδηάζνπκε έλα παξάδεηγκα
εθαξκνγήο κε ςεθηαθά κέζα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο/ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζην
εξγαζηήξην.
Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηνπο/ζηηο θηινιόγνπο (ΠΔ02).
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Επγαζηήπιο 12: Η αξιοποίηζη ηος διαδπαζηικού βίνηεο ζηο μάθημα ηηρ Λογοηεσνίαρ.
Αλεξάνδπα Αζημακοπούλος, .Δ.Δ. ΠΔ02 (Φηινιόγσλ), 2ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Δήμηηπα Μπακογιάννη, Δθπαηδεπηηθόο θι.ΠΔ02 (Φηιόινγνο), 5ν Γ/ζην Ηξαθιείνπ
Αηηηθήο.
Σν δηαδξαζηηθό βίληεν είλαη έλα εληππσζηαθό ςεθηαθό εξγαιείν πνπ παξέρεηαη από ηελ
εθαξκνγή e-me content ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο e-me.Δπηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία βίληεν
θαη ηελ πξνζζήθε ζ’ απηό δηαδξαζηηθώλ ζηνηρείσλ, όπσο εηθόλεο, θείκελα, εξσηήζεηο πνηθίισλ
ηύπσλ, ζύλδεζκνη, πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ βίληεν.
Η παξνύζα εηζήγεζε απνηειεί κηα πξόηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζην κάζεκα ηεο
Λνγνηερλίαο κε ζηόρν ηελ εκπέδσζε γλώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηα έξγα ηνπο,
ηηο ινγνηερληθέο πεξηόδνπο θαη ηα ινγνηερληθά ξεύκαηα κε ηξόπν επράξηζην θαη ειθπζηηθό γηα
ηνπο καζεηέο.
Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
θηινιόγνπο (ΠΔ02).

Επγαζηήπιο 13: Διαλεκηική ζσέζη Κλαζικών ποςδών-Ψηθιακών Μέζυν
Μαπγαπίηα Καλογπίδος, .Δ.Δ. ΠΔ02 (Φηινιόγσλ), 5ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
οθία Θωάννος, Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ02 (Φηιόινγνο), ΓΔ.Λ. Γιπθώλ Νεξώλ.
Μία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ζηηο ζύγρξνλεο θαη ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο πνπ
βηώλνπκε, κε ζηόρν λα αλαδεηρζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ν δηάινγνο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί
αλάκεζα ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο θαη ηελ ςεθηαθή δεμηόηεηα. Με αθόξκεζε ην έξγν ηνπ
Θνπθπδίδε «Δπηηάθηνο» θαη, πην ζπγθεθξηκέλα,

ην πεξηερόκελν ηεο §37, ζα θαηαβιεζεί

πξνζπάζεηα κε ελδηαθέξνπζεο, ελαιιαθηηθέο, δξαζηεξηόηεηεο πνπ καο δίλεη ε ρξήζε ηεο
πιαηθόξκαο WΔΒΔΧ θαη ελ γέλεη καο πξνζθέξνπλ ηα ςεθηαθά κέζα λα επηηεπρζνύλ,
ηνπιάρηζηνλ, όζα αλαθέξνληαη ζην Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Βαζηθέο Ιθαλόηεηεο
γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε.
Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ02 (Φηινιόγνπο) αιιά θαη όινπο όζνη
ελδηαθέξνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε δηαρξνληθή αμία θαη ηελ επηξξνή ησλ θιαζηθώλ ζπνπδώλ
ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν.
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Επγαζηήπιο 14: Διδάζκονηαρ Λογοηεσνία, εξ αποζηάζευρ, με τηθιακά μέζα: ηο
παπάδειγμα αξιοποίηζηρ ηος επεξεπγαζηή κειμένος.
Χπςζάνθη Κοςμπάπος, .Δ.Δ. θι. ΠΔ02 (Φηινιόγσλ), 6ν ΠΔ.Κ.Δ. Αηηηθήο.
ην εξγαζηήξην ζα γίλεη ζύληνκε παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ζρεηηθή κε νξηζκέλεο βαζηθέο
ηερληθέο θαη κεζόδνπο γηα ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία
ηεο Λνγνηερλίαο, ζην πιαίζην ησλ ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ ζεσξηώλ θαη ζα πξνζεγγηζηνύλ
δηαθνξεηηθέο «δηαδξνκέο» δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο απηνύ ηνπ ςεθηαθνύ κέζνπ. ηε ζπλέρεηα, νη
ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο, ζε νκάδεο, ζα δηακνξθώζνπλ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο κε
κηθξν-δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαηά ηε δηδαζθαιία ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ. ηελ νινκέιεηα ζα παξνπζηαζηνύλ νη πξνηάζεηο ησλ
νκάδσλ θαη ζα ζρνιηαζηεί ε δηδαθηηθή ηδενινγία πνπ απνηππώλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθδνρέο
αμηνπνίεζεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Η ζπλεδξία ζα θιείζεη κε αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε. Σν
εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζηνπο/ζηηο θηινιόγνπο (ΠΔ02).

Επγαζηήπιο 15: Αρ διασειπιζηούμε ηα ζςναιζθήμαηά μαρ
Δήμηηπα Μακπή, .Δ.Δ. ΠΔ80 (Οηθνλνκίαο), 2ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο.
Θωάννηρ Μακπήρ, Δθπαηδεπηηθόο θι. ΠΔ79.01 (Μνπζηθήο Δπηζηήκεο), Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Αηγίνπ
Σν εξγαζηήξην εζηηάδεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ
ην ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν ησλ παηδηώλ-εθήβσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα επηηύρνπλ ηα
βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. Η εηζήγεζε "παληξεύεη" δηαδξαζηηθά κε έλαλ
θαηλνηόκν ηξόπν ην ζεσξεηηθό πιαίζην κε ηελ πξάμε κέζα από αλάιπζε δξάζεσλ θαη
νπηηθνανπζηηθνύ πιηθνύ. Παξάιιεια ζα αλαδεηρζεί θαη ν ξόινο ησλ ηερλώλ ζηε δηαρείξηζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ.
Σν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαηά θύξην ιόγν ζηνπο/ζηηο
εθπαηδεπηηθνύο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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