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Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία λειτοσργεί με εσθύνη τοσ 

ΕΚΔΔΑ σύμυωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρυωσης» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010)     ΚΩΔ.385/15-2-2013. 

 
 

 Οη επηκνξθνύκελνη ζα είλαη 

ζε ζέζε λα: 

 Πξνζδηνξίδνπλ ην 

πεξηερόκελν ηνπ 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

 Γλσξίδνπλ ηα 

αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα θαη 

ηε ζθνπηκόηεηα 

ηνπ 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έναπξη – Πεπιεσόμενο 

και ζηόσοι 

ππογπάμμαηορ     

Πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ  

ηεο ελόηεηαο. 
 

ύληνκε παξνπζίαζε ηνπ 

Φνξέα πινπνίεζεο 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ, ΣΜΗΜΑ 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ,  ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 

-θνπηκόηεηα ζρεδηαζκνύ 

ηνπ επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

-Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

Δηζήγεζε – Παξνπζίαζε - 

πδήηεζε 

 

 

 

 

 
1 

1            

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ 

 

 

 

 

 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

                                 

 

 

 

 

 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο 
• Η έλλνηα ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

• Από ηε βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε ζηελ 

επαλάζηαζε ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

• Άμνλεο ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

 

 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε 

power point - πδήηεζε– 

ρνιηαζκόο 

 

 

 
1 

            

Φεθηαθό Υάζκα θαη 

Δθπαίδεπζε 

 

 

 Φεθηαθό ρνιείν θαη 

Ηιεθηξνληθή 

Δλζσκάησζε 

 Παξάγνληεο 

δεκηνπξγίαο Φεθηαθνύ 

Υάζκαηνο 

 Δίδε Φεθηαθνύ 

Υάζκαηνο 

 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 

 

 

 

 Δηζαγσγή ζηα ζύγρξνλα 

Δθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μαζεκάησλ 

 πλεξγαηηθά 

εθπαηδεπηηθά 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 
1 



 Πεξηβάιινληα 

 Πξνζαξκνζηηθά 

εθπαηδεπηηθά 

Πεξηβάιινληα 

 

 

 

  Γηαζεκαηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο ζηελ 

Δθπαίδεπζε κέζσ ΣΠΔ 

 

 Η έλλνηα ηεο 

Γηαζεκαηηθόηεηαο 

 Πιενλεθηήκαηα ησλ 

ΣΠΔ ζηηο Γηαζεκαηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 

 
1 

 

  
2  ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ 

    

  Καηλνηνκία θαη 

Γηδαθηηθή Πξάμε 
 Ο ξόινο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 Καηλνηόκα 

Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα 

 Παξαδείγκαηα 

ρνιηθώλ Καηλνηνκηώλ 

ζε επξσπατθό επίπεδν 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 

 

 

   Θεσξίεο Μάζεζεο ζηα 

ελάξηα Δθπαηδεπηηθώλ 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

 
2 



ρεδηαζκόο – Αλάπηπμε 

θαη Αμηνιόγεζε 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Λνγηζκηθνύ 

 

Λνγηζκηθώλ 

 Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Λνγηζκηθνύ 

 Αξρέο ρεδηαζκνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Λνγηζκηθνύ 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 

  

Η εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε 

ησλ Ηιεθηξνληθώλ 

παηρληδηώλ 

 

 Δίδε Ηιεθηξνληθώλ 

Παηρληδηώλ 

 Η Παηδαγσγηθή 

Αμηνπνίεζε ησλ 

Ηιεθηξνληθώλ 

Παηρληδηώλ 

 Μάζεζε κέζσ 

Παηρληδηώλ (Games 

Based Learning) 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
2 

 

 

 Γηαρείξηζε ηεο Γλώζεο 

ζην ζύγρξνλν 

ηερλνινγηθό πεξηβάιινλ 

 

 Γηαρείξηζε ηεο Γλώζεο 

θαη Δθπαηδεπηηθή 

Πξάμε 

 Σν Γλσζηηθό Μνληέιν 

γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο 

Γλώζεο 

 Γηθηπαθά Μνληέια γηα 

ηε Γηαρείξηζε ηεο 

Γλώζεο 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

  
3  ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ 

ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΠΕ 

   



 

 

  
Οη Νέεο Σερλνινγίεο 

ζηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε 

 Δηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

 Πξννπηηθέο Αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηε 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 

 
1 

  ρεδηαζκόο 

Γξαζηεξηνηήησλ κε ηε 

ρξήζε ΣΠΔ ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

 Η ελζσκάησζε ηεο 

Παηδαγσγηθήο Γλώζεο 

ζηνλ ζρεδηαζκό 

δξαζηεξηνηήησλ κε 

ΣΠΔ  
 Η έλλνηα ηεο  

Σερλνινγηθήο 

Παηδαγσγηθήο Γλώζεο 

Πεξηερνκέλνπ 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
4  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΣΧΝ ΦΤΙΚΧΝ 

ΕΠΙΣΗΜΧΝ 

•    

 

 

 

 

 

  

Αμηνπνίεζε αλνηθηνύ 

αιιειεπηδξαζηηθνύ 

ινγηζκηθνύ θαη ζελάξηα 

κάζεζεο ζηε Γηδαθηηθή 

Φπζηθήο 

 

• Η έλλνηα ηνπ 

ινγηζκηθνύ 

αλνηθηνύ θώδηθα 

• ελάξηα κάζεζεο 

ζηε δηδαζθαιία 

Φπζηθήο κε ηε 

ρξήζε ΣΠΔ 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο  
1 



  Μνληεινπνίεζε θαη 

Πξνζνκνίσζε ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο 

(δεςηεποβάθμια) 

 Η έλλνηα ηεο 

Μνληεινπνίεζεο 

 Η έλλνηα ηεο 

Πξνζνκνίσζεο 

 Πιενλεθηήκαηα ηεο 

Μνληεινπνίεζεο θαη 

ηεο Πξνζνκνίσζεο ζηε 

Γηδαθηηθή   ηεο 

Φπζηθήο 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο  

1 

  Η αμηνπνίεζε ησλ 

Γεσγξαθηθώλ 

πζηεκάησλ 

Πιεξνθόξεζεο ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο 

Γεσγξαθίαο 

(ππυηοβάθμια ) 

 

 Δηζαγσγή ζηα 

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθόξεζεο 

 Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ Γεσγξαθηθώλ 

πζηεκάησλ 

Πιεξνθόξεζεο 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
5  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

•    

 

 

 

  

Γηδαθηηθή Ιζηνξίαο θαη 

Νέεο Σερλνινγίεο 

 Γηδάζθνληαο ηζηνξία 

ηελ επνρή ηνπ 

Γηαδηθηύνπ 

 Πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο ζηε 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

 

 
1 



 Γηδαθηηθή ηεο 

Ιζηνξίαο 

 Δηδηθή δηδαθηηθή 

Ιζηνξίαο κε 

ππνζηήξημε ΣΠΔ 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

  

Αλαδήηεζε Ιζηνξηθώλ 

Πεγώλ κε ηε ρξήζε 

Φεθηαθώλ Δξγαιείσλ 

 

 

 Φεθηαθά Ιζηνξηθά 

Αξρεία 

 Ιζηνξηθά Μνπζεία 

θαη Γηαδίθηπν 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

1 

 

 

 

6  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΣΗ ΓΛΧΑ 

   

 

 

 

 

  

Η Γηδαθηηθή ηεο 

Γιώζζαο ζην Νέν  

Φεθηαθό ρνιείν 

 

 Δηζαγσγή ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

ζύκθσλα κε ην ΑΠ- 

ΓΔΠΠ 

 Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη 

ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Γιώζζαο ζην λέν 

ςεθηαθό ζρνιείν 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 
1 

 

 

 Γηδαθηηθή Γιώζζαο κε 

ηελ αμηνπνίεζε 

Φεθηαθώλ Δξγαιείσλ 

 

 Δθαξκνγή ςεθηαθώλ 

εξγαιείσλ ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 
2 



 Δίδε ςεθηαθώλ 

εξγαιείσλ 

 

 

 Δλαιιαθηηθέο Πξνηάζεηο 

Γηδαζθαιίαο ηεο 

Γιώζζαο κε ηε ρξήζε 

Φεθηαθώλ Μέζσλ 

 

 Φεθηαθόο 

εκπινπηηζκόο ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο 

Γιώζζαο   

 Σερληθέο εηζαγσγήο 

ςεθηαθώλ κέζσλ ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 
2 

  Γηδαθηηθή Γιώζζαο θαη 

Λνγηζκηθά Αλνηθηνύ 

Κώδηθα 

 

 Η έλλνηα ηνπ 

Λνγηζκηθνύ Αλνηρηνύ 

Κώδηθα    

 Πιενλεθηήκαηα ησλ 

Λνγηζκηθώλ Αλνηρηνύ 

Κώδηθα 

 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 
1 

 

 

 

 Δκπινπηηζκόο 

Γηδαζθαιίαο Γιώζζαο κε 

Φεθηαθά Γλσζηηθά 

Δξγαιεία 

 

 Σξόπνη αμηνπνίεζεο 

ησλ ςεθηαθώλ 

γλσζηηθώλ εξγαιείσλ 

 Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη 

δηδαζθαιίαο ηεο 

γιώζζαο  

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
2 

 

 

 Κεηκελνθεληξηθή 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

κε ηε ρξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 

 Δίδε θεηκέλσλ 

 Δηζαγσγή ζηελ 

θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 



Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο 

 Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο 

 

 

 

  

 

Παξαγσγή Γξαπηνύ 

Λόγνπ κε εθαξκνγέο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Λνγηζκηθνύ 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαγσγήο γξαπηνύ 

ιόγνπ 

 Γπζθνιίεο καζεηώλ 

ζηελ παξαγσγή 

γξαπηνύ ιόγνπ 

 Σερληθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο 

δεμηόηεηαο 

παξαγσγήο γξαπηνύ 

ιόγνπ κε ηε ρξήζε 

ΣΠΔ 

 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 
1 
 

 

 

 

 Αλάπηπμε ηεο 

Φηιαλαγλσζίαο κε ηε 

ρξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 

• Γηαθεηκεληθή 

πξνζέγγηζε ησλ 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

• Ηιεθηξνληθά βηβιία 

(e-books, audio-books) 

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 
1 

  Φεθηαθέο Πξνζεγγίζεηο  Η Λνγνηερλία ζην Δηζήγεζε - παξνπζίαζε  



 ζηε Λνγνηερλία Γηαδίθηπν power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

1 

 

 

 

  

Δηζαγσγή ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθώλ  

 

 

 

• Μαζεκαηηθά θαη ΑΠ 

• Αμηνπνίεζε ησλ 

αξρώλ κάζεζεο θαη 

Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ κε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

• Δκπινπηηζκόο ησλ 

κεζόδσλ δηδαζθαιίαο 

ησλ Μαζεκαηηθώλ κε 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠ 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
3 

  Αμηνπνίεζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Λνγηζκηθώλ ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

 

• Η έλλνηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ  

• Δθπαηδεπηηθά 

Λνγηζκηθά 

Μαζεκαηηθώλ 

•Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ ινγηζκηθώλ 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
2 

 

 

  

Μαζεκαηηθή 

Πξνζνκνίσζε ζε 

πξνβιήκαηα εθαξκνγώλ 

 

• Η έλλνηα ηεο 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 

 



 

 

(για δεςηεποβάθμια) 

πξνζνκνίσζεο  

• Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο ζηα 

πξνβιήκαηα 

εθαξκνγώλ 

 

 

 

 

 

  

7 Γηα πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

   

  Η Δπηζηήκε ηνπ 

Παγθόζκηνπ Ιζηνύ... από 

ην Milinet ζην Web4  

 

• Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

εμέιημεο ηνπ Γηαδηθηύνπ  

• εκαζηνινγηθόο ηζηόο 

• Η θαζνιηθόηεηα ησλ 

Γηθηύσλ 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 

  Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ Γηαδηθηύνπ σο 

καζεζηαθνύ εξγαιείνπ 

θαη εθπαίδεπζεο από 

απόζηαζε  

 

• Δίδε ηεο εθπαίδεπζεο 

από απόζηαζε 

• Σν Γηαδίθηπν σο 

δπλακηθό γλσζηηθό 

εξγαιείν 

Σα πιενλεθηήκαηα 

ηεο 

δηαδξαζηηθόηεηαο 

θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 
2 

  Σερληθέο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηώλ ζην 
• Μεραλέο θαη  

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

 

 



Γηαδίθηπν 

 

κεηακεραλέο 

αλαδήηεζεο 

• Η ζεσξία ηεο 

πιεξνθνξίαο 

• Παξαδείγκαηα 

ηερληθώλ αλαδήηεζεο 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

1 

  Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν • Πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ζην δηαδίθηπν 

• Δζηζκόο ζην Γηαδίθηπν 

• Φπρνινγηθόο εθθνβηζκόο 

κέζσ Γηαδηθηύνπ 

• Γηαδηθηπαθέο απάηεο 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 
1 

  πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ 

γηα ηελ αζθαιή ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 

 Δπηζήκαλζε ησλ 

θηλδύλσλ ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 Οδεγίεο γηα αζθαιή 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ  

 Η έλλνηα ηεο θπζηθήο 

παξνπζίαο ζην Γηαδίθηπν 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 

  Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε 

ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηε 

Μειέηε θαη ηελ Απην-

αμηνιόγεζε ησλ 

Μαζεηώλ 

 

 Η έλλνηα ηεο 

απηναμηνιόγεζεο 

 Γηαδξαζηηθόηεηα θαη 

δηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 

 

 

 



 
 

8  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ ΣΗΝ 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

•    

  Δηζαγσγή ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο 

 

 Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο 

ζεκαληηθό κέζν 

δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

 Κίλεηξα Υξήζεο ησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ 

Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ησλ 

ρνιηθώλ Μνλάδσλ  

 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
2 

  Φεθηαθή Οξγάλσζε 

ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 

 

 Λεηηνπξγηθή 

ελζσκάησζε ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηώλ 

ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο 

 Πιενλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηελ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ  

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 



  Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

θαη Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 

 

 Η έλλνηα ηεο 

Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 Δθπαηδεπηηθή 

Ννκνζεζία θαη 

Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 

 
1 

 

 

 

 
9  ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΚΑΙ ΝΕΑ 

ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ 

ΠΕΔΙΑ 

•    

  Δηζαγσγή ζηελ 

Κνηλσληθή Πιεξνθνξηθή 
 Οη Αξρέο ηεο 

Κνηλσληθήο 

Πιεξνθνξηθήο 

 Κνηλσληθά Γίθηπα 

 Γπλεηηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο 

Κνηλόηεηεο 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 

 
1 

  Δηζαγσγή ζηε Γλσζηαθή 

Δπηζηήκε 
 Η έλλνηα ηεο 

Γηεπηζηεκνληθό-ηεηαο 

 Πιεξνθνξηθή θαη 

Γλσζηηθή Φπρνινγία 

 Πιεξνθνξηθή θαη 

Νεπξνεπηζηήκεο 

 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

 
1 



  Δηζαγσγή ζηελ 

Κπβεξλνςπρνινγία 
 Γηεπαθή Αλζξώπνπ – 

Τπνινγηζηή 

 Η Φπρνινγία ηνπ 

ρξήζηε ησλ ΣΠΔ 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 
2 

  Δηζαγσγή ζηε πζηεκηθή 

Δπηζηήκε 
 Η ζεσξία ησλ 

πζηεκάησλ 

 Η Δπηζηήκε ηεο 

Κπβεξλεηηθήο 

 Βαζηθέο αξρέο ηεο 

πζηεκηθήο 

Δπηζηήκεο 

 πζηεκηθέο 

κεζνδνινγίεο 

Δηζήγεζε - παξνπζίαζε 

power  

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε – ρνιηαζκόο 

2 

 

 

 

 

 

 

   ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 1 

 
1   

Εξ αποζηάζευρ 

Εκπαίδεςζη ζε θέμαηα :  

 

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 

 

 

  

Ειζαγυγή ζηην 

• Η έλλνηα ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

 

 

>> 

 

 

 



 Κοινυνία ηηρ 

Πληποθοπίαρ 
• Από ηε βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε ζηελ 

επαλάζηαζε ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

• Άμνλεο ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

>> 

>>. 

1 

    
 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:        

Φεθηαθό Υάζκα θαη 

Δθπαίδεπζε 

 

 

 Φεθηαθό ρνιείν θαη 

Ηιεθηξνληθή 

Δλζσκάησζε 

 Παξάγνληεο 

δεκηνπξγίαο Φεθηαθνύ 

Υάζκαηνο 

 Δίδε Φεθηαθνύ 

Υάζκαηνο 

 

 

>> 

>> 

>> 

 

 
2 

 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

Δηζαγσγή ζηα ζύγρξνλα 

Δθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα 

 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μαζεκάησλ 

 πλεξγαηηθά 

εθπαηδεπηηθά 

Πεξηβάιινληα 

 Πξνζαξκνζηηθά 

εθπαηδεπηηθά 

Πεξηβάιινληα 

 

 

. 

 
1 

  Εξ αποζηάζευρ  Η έλλνηα ηεο   



εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

Γηαζεκαηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο ζηελ 

Δθπαίδεπζε κέζσ ΣΠΔ 

 

 

 

 

Γηαζεκαηηθόηεηαο 

 Πιενλεθηήκαηα ησλ 

ΣΠΔ ζηηο Γηαζεκαηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
2  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ 

 .  

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

Καινοηομία και 

Διδακηική Ππάξη 

 Ο ξόινο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 Καηλνηόκα 

Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα 

 Παξαδείγκαηα 

ρνιηθώλ Καηλνηνκηώλ 

ζε επξσπατθό επίπεδν 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 

 
2 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 
 Θεσξίεο Μάζεζεο ζηα 

ελάξηα Δθπαηδεπηηθώλ 

Λνγηζκηθώλ 

 

>> 

>> 

 
1 



σεδιαζμόρ – Ανάπηςξη 

και Αξιολόγηζη 

Εκπαιδεςηικού 

Λογιζμικού 

 

 Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Λνγηζκηθνύ 

 Αξρέο ρεδηαζκνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Λνγηζκηθνύ 

>> 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 

Η εκπαιδεςηική 

διάζηαζη ηυν 

Ηλεκηπονικών 

παισνιδιών 

 

 Δίδε Ηιεθηξνληθώλ 

Παηρληδηώλ 

 Η Παηδαγσγηθή 

Αμηνπνίεζε ησλ 

Ηιεθηξνληθώλ 

Παηρληδηώλ 

 Μάζεζε κέζσ 

Παηρληδηώλ (Games 

Based Learning) 

 

>> 

>> 

>> 

 
1 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 

Διασείπιζη ηηρ Γνώζηρ 

ζηο ζύγσπονο 

ηεσνολογικό πεπιβάλλον 

 

 Γηαρείξηζε ηεο Γλώζεο 

θαη Δθπαηδεπηηθή 

Πξάμε 

 Σν Γλσζηηθό Μνληέιν 

γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο 

Γλώζεο 

 Γηθηπαθά Μνληέια γηα 

ηε Γηαρείξηζε ηεο 

Γλώζεο 

 

 
>> 
>> 
>> 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

3  ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ 

ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΠΕ 
    

    Δηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ  2 



Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

 Πξννπηηθέο 

Αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηε Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

    Η ελζσκάησζε ηεο 

Παηδαγσγηθήο Γλώζεο 

ζηνλ ζρεδηαζκό 

δξαζηεξηνηήησλ κε 

ΣΠΔ  

 Η έλλνηα ηεο  

Σερλνινγηθήο 

Παηδαγσγηθήο Γλώζεο 

Πεξηερνκέλνπ 

 2 

 

 

 

 

 

 
4  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΣΧΝ ΦΤΙΚΧΝ 

ΕΠΙΣΗΜΧΝ 

   

   • Η έλλνηα ηνπ 

ινγηζκηθνύ 

αλνηθηνύ θώδηθα 

 1 



 ελάξηα κάζεζεο ζηε 

δηδαζθαιία Φπζηθήο κε 

ηε ρξήζε ΣΠΔ 

    Η έλλνηα ηεο 

Μνληεινπνίεζεο 

 Η έλλνηα ηεο 

Πξνζνκνίσζεο 

 Πιενλεθηήκαηα ηεο 

Μνληεινπνίεζεο θαη 

ηεο Πξνζνκνίσζεο ζηε 

Γηδαθηηθή   ηεο 

Φπζηθήο 

  

 2 

    Δηζαγσγή ζηα 

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθόξεζεο 

 Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ Γεσγξαθηθώλ 

πζηεκάησλ 

Πιεξνθόξεζεο 

 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
5  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

    

    Γηδάζθνληαο ηζηνξία  2 



ηελ επνρή ηνπ 

Γηαδηθηύνπ 

 Πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο 

Ιζηνξίαο 

 Δηδηθή δηδαθηηθή 

Ιζηνξίαο κε ππνζηήξημε 

ΣΠΔ 

  

    Φεθηαθά Ιζηνξηθά 

Αξρεία 

 Ιζηνξηθά Μνπζεία θαη 

Γηαδίθηπν 

 2 
 

 

 

 

 
6  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΣΗ ΓΛΧΑ 

 

   

    

Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

(forum). 

 

Δξσηεκαηνιόγην - πδήηεζε - 

ζπλνκηιία. 

6 

  Εξ αποζηάζευρ    



 

 

 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 
 

Η Γηδαθηηθή ηεο 

Γιώζζαο ζην Νέν  

Φεθηαθό ρνιείν 

 Δηζαγσγή ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

ζύκθσλα κε ην ΑΠ- 

ΓΔΠΠ 

 Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη 

ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Γιώζζαο ζην λέν 

ςεθηαθό ζρνιείν 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

2 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Γηδαθηηθή Γιώζζαο κε 

ηελ αμηνπνίεζε 

Φεθηαθώλ Δξγαιείσλ 
 

 

 Δθαξκνγή ςεθηαθώλ 

εξγαιείσλ ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

 Δίδε ςεθηαθώλ 

εξγαιείσλ 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 
2 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Δλαιιαθηηθέο Πξνηάζεηο 

Γηδαζθαιίαο ηεο 

Γιώζζαο κε ηε ρξήζε 

Φεθηαθώλ Μέζσλ 

 

 Φεθηαθόο 

εκπινπηηζκόο ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο 

Γιώζζαο   

 Σερληθέο εηζαγσγήο 

ςεθηαθώλ κέζσλ ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 
2 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Γηδαθηηθή Γιώζζαο θαη 

Λνγηζκηθά Αλνηθηνύ 

Κώδηθα 

 

 Η έλλνηα ηνπ 

Λνγηζκηθνύ Αλνηρηνύ 

Κώδηθα    

 Πιενλεθηήκαηα ησλ 

Λνγηζκηθώλ Αλνηρηνύ 

 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

 

 

 
2 



Κώδηθα 

 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Δκπινπηηζκόο 

Γηδαζθαιίαο Γιώζζαο κε 

Φεθηαθά Γλσζηηθά 

Δξγαιεία 

 

 Σξόπνη αμηνπνίεζεο 

ησλ ςεθηαθώλ 

γλσζηηθώλ εξγαιείσλ 

 Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη 

δηδαζθαιίαο ηεο 

γιώζζαο  

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 
2 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Κεηκελνθεληξηθή 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

κε ηε ρξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 

 Δίδε θεηκέλσλ 

 Δηζαγσγή ζηελ 

θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο 

 Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 
2 

    

Test 

 

Δξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη 

αλνηρηνύ ηύπνπ. 10 

    

πλεδξία κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

κέζσ  εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

 

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη 

ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 
2 

    

Δθπόλεζε εξγαζίαο. 

Μειέηε έληππνπ θαη 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ 
12 



πιηθνύ. 

 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 

 

 

Παξαγσγή Γξαπηνύ 

Λόγνπ κε εθαξκνγέο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Λνγηζκηθνύ 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαγσγήο γξαπηνύ 

ιόγνπ 

 Γπζθνιίεο καζεηώλ 

ζηελ παξαγσγή 

γξαπηνύ ιόγνπ 

 Σερληθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο 

δεμηόηεηαο 

παξαγσγήο γξαπηνύ 

ιόγνπ κε ηε ρξήζε 

ΣΠΔ 

 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 

 
2 
 

 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Αλάπηπμε ηεο 

Φηιαλαγλσζίαο κε ηε 

ρξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 

• Γηαθεηκεληθή 

πξνζέγγηζε ησλ 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

• Ηιεθηξνληθά βηβιία 

(e-books, audio-books) 

 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 

 
2 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 

 

Φεθηαθέο Πξνζεγγίζεηο 

ζηε Λνγνηερλία 

 Η Λνγνηερλία ζην 

Γηαδίθηπν 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 
2 

  Εξ αποζηάζευρ    



 

 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 

 

Δηζαγσγή ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθώλ 

• Μαζεκαηηθά θαη ΑΠ 

• Αμηνπνίεζε ησλ 

αξρώλ κάζεζεο θαη 

Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ κε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

• Δκπινπηηζκόο ησλ 

κεζόδσλ δηδαζθαιίαο 

ησλ Μαζεκαηηθώλ κε 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠ 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 
3 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Αμηνπνίεζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Λνγηζκηθώλ ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

• Η έλλνηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ  

• Δθπαηδεπηηθά 

Λνγηζκηθά 

Μαζεκαηηθώλ 

•Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ ινγηζκηθώλ 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 
2 

 

 

 Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 

 

Μαζεκαηηθή 

Πξνζνκνίσζε ζε 

πξνβιήκαηα εθαξκνγώλ 

 

• Η έλλνηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο  

• Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο ζηα 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 
2 

 

 

 

 



πξνβιήκαηα 

εθαξκνγώλ 

 

 
7  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

   

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

Η Δπηζηήκε ηνπ 

Παγθόζκηνπ Ιζηνύ... από 

ην Milinet ζην Web4  

 

-Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

εμέιημεο ηνπ Γηαδηθηύνπ         

-εκαζηνινγηθόο ηζηόο          

-Η θαζνιηθόηεηα ησλ 

Γηθηύσλ 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

1 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ Γηαδηθηύνπ σο 

καζεζηαθνύ εξγαιείνπ 

θαη εθπαίδεπζεο από 

απόζηαζε  

 

-Δίδε ηεο εθπαίδεπζεο από 

απόζηαζε 

-Σν Γηαδίθηπν σο δπλακηθό 

γλσζηηθό εξγαιείν 

-Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

δηαδξαζηηθόηεηαο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

2 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

-Μεραλέο θαη κεηακεραλέο 

αλαδήηεζεο 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

 

 
2 



Σερληθέο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηώλ ζην 

Γηαδίθηπν 

 

-Η ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο 

-Παξαδείγκαηα ηερληθώλ 

αλαδήηεζεο 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

   

Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν 

• Πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ζην δηαδίθηπν 

• Δζηζκόο ζην Γηαδίθηπν 

• Φπρνινγηθόο εθθνβηζκόο 

κέζσ Γηαδηθηύνπ 

• Γηαδηθηπαθέο απάηεο 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 
2 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ 

γηα ηελ αζθαιή ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 

 Δπηζήκαλζε ησλ 

θηλδύλσλ ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 Οδεγίεο γηα αζθαιή 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ  

 Η έλλνηα ηεο θπζηθήο 

παξνπζίαο ζην Γηαδίθηπν 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 
1 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε 

ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηε 

Μειέηε θαη ηελ Απην-

αμηνιόγεζε ησλ 

 

 Η έλλνηα ηεο 

απηναμηνιόγεζεο 

 Γηαδξαζηηθόηεηα θαη 

δηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 
2 

 

 

 

 
 



Μαζεηώλ 

 

    

Test 

 

Δξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη 

αλνηρηνύ ηύπνπ. 10 

    

πλεδξία κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

κέζσ  εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

 

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη 

ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 
2 

    

Δθπόλεζε εξγαζίαο. 

Μειέηε έληππνπ θαη 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ. 

12 

    

Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

(forum). 

 

Δξσηεκαηνιόγην - πδήηεζε - 

ζπλνκηιία. 

6 
 

 
8  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΠΕ ΣΗΝ 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

   

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε 
 Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο 

ζεκαληηθό κέζν 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

2 



θέμαηα: 

 Δηζαγσγή ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο 

 

δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

 Κίλεηξα Υξήζεο ησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ 

Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ησλ 

ρνιηθώλ Μνλάδσλ  

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε 

θέμαηα: 

 Φεθηαθή Οξγάλσζε 

ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 

 

 Λεηηνπξγηθή 

ελζσκάησζε ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηώλ 

ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο 

 Πιενλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηελ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ  

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 
1 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε 

θέμαηα: 

 Οπγάνυζη και 

Διοίκηζη ηυν 

ζσολικών μονάδυν 

και Ηλεκηπονική 

 Η έλλνηα ηεο 

Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 Δθπαηδεπηηθή 

Ννκνζεζία θαη 

Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 



Διακςβέπνηζη 

 

 

9  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΚΑΙ ΝΕΑ 

ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ 

ΠΕΔΙΑ 

 

   

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Δηζαγσγή ζηελ 

Κνηλσληθή Πιεξνθνξηθή 

 Οη Αξρέο ηεο 

Κνηλσληθήο 

Πιεξνθνξηθήο 

 Κνηλσληθά Γίθηπα 

 Γπλεηηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο 

Κνηλόηεηεο 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 

 
1 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα: 

 

 Ειζαγυγή ζηη 

Γνυζιακή Επιζηήμη 

 Η έλλνηα ηεο 

Γηεπηζηεκνληθό-ηεηαο 

 Πιεξνθνξηθή θαη 

Γλσζηηθή Φπρνινγία 

 Πιεξνθνξηθή θαη 

Νεπξνεπηζηήκεο 

 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

 
2 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  
 Γηεπαθή Αλζξώπνπ – 

Τπνινγηζηή 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 
1 



 

Ειζαγυγή ζηην 

Κςβεπνοτςσολογία 

 

 Η Φπρνινγία ηνπ 

ρξήζηε ησλ ΣΠΔ 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

  Εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα:  

 

Ειζαγυγή ζηη 

ςζηημική Επιζηήμη 

 Η ζεσξία ησλ 

πζηεκάησλ 

 Η Δπηζηήκε ηεο 

Κπβεξλεηηθήο 

 Βαζηθέο αξρέο ηεο 

πζηεκηθήο 

Δπηζηήκεο 

 πζηεκηθέο 

κεζνδνινγίεο 

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 1 

    

Test 

 

Δξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη 

αλνηρηνύ ηύπνπ. 10 

    

πλεδξία κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

κέζσ  εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

 

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη 

ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 
2 

    

Δθπόλεζε εξγαζίαο. 

 

Μειέηε έληππνπ θαη 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ. 

12 
 

 
ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ  

 


