
Α/Α         ΣΟΥΟΗ 
(επιθςμηηέρ γνώζειρ-

δεξιόηηηερ-ικανόηηηερ) 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 
(Σίηλοι) 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

ΔΝΟΣΖΣΩΝ 
(πεπιγπαθή) 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 
ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
(ενδεικηικά ζε 

ώπερ) 

 
ΟΗ ΔΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΟΗ ΩΡΔ ΔΗΝΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΝΟΝΣΑΗ  ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΔΗ  ΠΟΛΛΔ  ΒΗΩΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΜΔO  ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  ΓΗΑ 

ΣΖΝ  ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ  Ζ  ΠΑΡΟΤΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ 

 

  

Οη επηκνξθνύκελνη/εο 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. 
 

Σύληνκε παξνπζίαζε ηνπ 

Φνξέα πινπνίεζεο (Σμήμα 

Γλώζζαρ, Φιλολογίαρ και 

Πολιηιζμού Παπεςξείνιων 

Υωπών ηος 

Γημοκπιηείος 

Πανεπιζηημίος 

Θπάκηρ) 

-Σθνπηκόηεηα ζρεδηαζκνύ 

ηνπ επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

-Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε - 

Σπδήηεζε 

 

 

 

 

 

 

               



Α ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
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Οη επηκνξθνύκελνη/εο  

• ζα απνθηήζνπλ 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε 

όζνλ αθνξά ην 

πεξηερόκελν ησλ ελλνηώλ  

εηεξόηεηα, ξαηζηζκόο θαη 

ζρνιηθή βία  

• ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ 

αληίζηνηρε 

«ραξηνγξάθεζε» ζε 

επηζηεκνληθό, λνκηθό, 

θνηλσληθό θαη  ζρνιηθό 

επίπεδν γεληθά θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην 

πιαίζην ηεο ΔΔ θαη ηεο 

Διιάδαο εηδηθόηεξα 

• ζα κειεηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηώζεηο 

ζπκπεξηθνξάο ελειίθσλ 

θαη αλειίθσλ εθηόο θαη 

εληόο εθπαίδεπζεο.  

 

 

Δννοιολογικέρ 

οπιοθεηήζειρ ηηρ 

εηεπόηηηαρ & ηος 

παηζιζμού - ΥΟΛΗΚΖ 

ΒΗΑ - θεωπηηική 

πλαιζίωζη 

 

• εηεξόηεηα 

(πξνζδη-νξηζκνί ηνπ 

«άιινπ»- ηζηνξηθνθνηλσληθή 

εμέιημε ηνπ ζεκαηλόκελνπ 

ηεο ιέμεο) 

 

• ξαηζηζκόο 

(ελλνηνινγηθή νξνζέηεζε-

κνξθέο ξαηζηζκνύ-

λνκνζεηθό πιαίζην ηεο ΔΔ 

γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπ) 

  

• ζρνιηθή βία 

(κνξθέο ζρνιηθήο βίαο, ηα 

αίηηα, ε ζρνιηθή βία ζηελ 

Διιάδα, ε ζύλδεζε κε ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθό 

ζπγθείκελν ηεο επνρήο, 

έξεπλεο γηα ην θαηλόκελν, 

ηξόπνη - ζεζκηθό πιαίζην 

αληηκεηώπηζεο) 

 

 

 

 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε 

power point - Μειέηε πεγώλ, 

έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ- 

Σπδήηεζε - Σρνιηαζκόο 

 

 

 

 



2 Οη επηκνξθνύκελνη/εο 

• ζα κειεηήζνπλ ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ην δίθαην 

πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

• ζα γλσξίζνπλ ηη 

νξίδεηαη σο κεηνλόηεηα 

θαη πνην είλαη ην 

λνκνζεηηθό πιαίζην γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηήησλ ζηελ ΔΔ θαη 

ζηελ Διιάδα 

• ζα κειεηήζνπλ πεγέο 

πνπ «ραξηνγξαθνύλ» ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ 

Διιάδα όζνλ αθνξά ηηο 

κεηνλόηεηεο 

• ζα γλσξίζνπλ δεηήκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηε 

κνπζνπικαληθή 

κεηνλόηεηα ηεο Διιάδαο 

ζε επίπεδν λνκνζεηηθό, 

θνηλσληθό, εθπαηδεπηηθό. 

 

 

 

Ανθπώπινα 

δικαιώμαηα-

μειονόηηηερ 

 

• δίθαην πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

 

• κεηνλόηεηεο: ελλνηνινγηθέο 

νξνζεηήζεηο 

• λνκνζεηηθό πιαίζην 

πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ 

ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα  

 

• πθηζηάκελε θαηάζηαζε  

 

• ε κνπζνπικαληθή 

κεηνλόηεηα ζηελ Διιάδα 

 

• δεηήκαηα κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο 

 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα – 

Μειέηε πεγώλ- Σπδήηεζε - 

Σρνιηαζκόο 
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Οη επηκνξθνύκελνη/εο 

• ζα κειεηήζνπλ ην 

πεξηερόκελν ησλ 

Για-πολιηιζμόρ • ελλνηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο 

(ζα νξηζζνύλ: ε  

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, ε 

 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε 

power point - Μειέηε πεγώλ, 

 

 



επηζηεκνληθώλ όξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ δηα-πνιηηηζκνύ 

• ζα γλσξίζνπλ ηελ 

εμέιημε ησλ ελλνηώλ 

απηώλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο 

εμειίμεηο  γεληθά θαη ζηελ 

Διιάδα εηδηθόηεξα 

• ζα κειεηήζνπλ ην 

ζεζκηθό-λνκνζεηηθό 

πιαίζην ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα κέρξη ζήκεξα 

• ζα  γλσξίζνπλ ηηο 

αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη 

ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαηεζεί ζε επίπεδν 

επηζηεκνληθώλ κειεηώλ-

εξεπλώλ 

• ζα κειεηήζνπλ ηηο 

αξρέο θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ 

πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ηνπο 

Μνπζνπικαλόπαηδεο, 

ηνπο παιηλλνζηνύληεο θαη 

αιινδαπνύο  καζεηέο, 

δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή, 

ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε) 

 

• ζύληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ησλ 

ελλνηώλ  

 

• ραξηνγξάθεζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο 

θαηεύζπλζεο ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε:  

-ζεζκηθό πιαίζην 

-επηζηεκνληθέο έξεπλεο 

 

• δηαπνιηηηζκηθά 

πξνγξάκκαηα: ζρεδηαζκόο-

εμέιημε-αμηνιόγεζε-

πξνηάζεηο. 

 

 

 

έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ- 

Σπδήηεζε - Σρνιηαζκόο 



θαζώο θαη ηνπο 

ηζηγγαλόπαηδεο. 

4 Οη επηκνξθνύκελνη/εο 

• ζα κειεηήζνπλ ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ 

πξνβιεκάησλ κηαο ηάμεο 

• ζα κειεηήζνπλ 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

• ζα αζρνιεζνύλ κε 

δεηήκαηα ηαπηόηεηαο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ζην 

πιαίζην ησλ 

πνιππνιηηηζκηθώλ 

ηάμεσλ ηεο ζύγρξνλεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

• ζα εθπαηδεπηνύλ ζηελ 

αλαδήηεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκό ησλ αηηηώλ 

θαηά πεξίπησζε 

• ζα κειεηήζνπλ ηνπο 

ηύπνπο ησλ ζρέζεσλ 

παηδαγσγνύ-

παηδαγσγνύκελσλ 

• ζα κειεηήζνπλ θαη ζα 

εθαξκόζνπλ 

θνηλσληνκεηξηθέο 

κεζόδνπο γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηνπ 

Γιασείπιζη ηηρ 

ζσολικήρ ηάξηρ (ζε όλερ 

ηιρ εκπαιδεςηικέρ 

βαθμίδερ)-θεωπηηική 

πλαιζίωζη 

• ηη ζεκαίλεη δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ ηεο ηάμεο 

-ζε επίπεδν καζεζηαθώλ 

ζηόρσλ 

-ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

 

• πξνβιεκαηηθέο-

«αλεπηζύκεηεο» 

ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε, 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο- 

 

• αλαδήηεζε-ηαπηνπνίεζε 

αηηηώλ 

 

• κειέηε ηεο ζύλζεζεο ηνπ 

καζεηηθνύ δπλακηθνύ 

 

• δεηήκαηα «ηαπηόηεηαο» 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

 

• θνηλσληνκεηξηθέο κειέηεο 

γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ 

πιέγκαηνο ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ 

 

•πξνηάζεηο αληηκεηώπηζεο: 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε 

power point - Μειέηε πεγώλ, 

έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ- 

Βησκαηηθή κάζεζε- Μειέηε 

πεξηπηώζεσλ  

 



«θνηλσληθνύ» θιίκαηνο 

κηαο ηάμεο 

• ζα ζπλ-δηακνξθώζνπλ 

κία ηξάπεδα πξαθηηθώλ-

επηινγώλ δηαρείξηζεο 

πξνβιεκάησλ ζε κία 

ηάμε  

• ζα αλαζεσξήζνπλ 

αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη 

πξαθηηθέο όζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη 

θπξίσο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εηεξόηεηα. 

 

-νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο 

-θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

-δεκηνπξγία ζεηηθνύ 

θιίκαηνο 

-δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

 

Β  ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Σην Β΄ κέξνο ε 

επηκόξθσζε ζα 

πξνζαξκόδεηαη ζηηο 

εηδηθόηεηεο ησλ 

επηκνξθνύκελσλ            
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Οη επηκνξθνύκελνη/εο 

• ζα κειεηήζνπλ ηα 

θείκελα ησλ ΑΠΣ-

ΓΔΠΠΣ θαη ησλ 

Μελέηη ΑΠ-ΓΔΠΠ, 

Ππογπαμμάηων 

ποςδών ηος Νέος 

σολείος (από ηην 

• κειέηε ησλ ΑΠΣ-ΓΔΠΠΣ  

-ηεο  Πξνζρνιηθήο 

-ηεο Πξσηνβάζκηαο 

-ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε 

power point - Μειέηε πεγώλ-

Σπδήηεζε - Σρνιηαζκόο 

 
2 



Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ 

ηνπ Ψεθηαθνύ Σρνιείνπ 

όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

ησλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ 

• ζα εληνπίζνπλ θαη ζα 

αμηνινγήζνπλ ηηο 

αλαθνξέο ζηελ εηεξόηεηα 

θαη ηε δηαρείξηζή ηεο 

• ζα κειεηήζνπλ 

εηδηθόηεξα ηα 

Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ 

ηεο βαζκίδαο ζηελ νπνία 

ππεξεηνύλ (ή ε νπνία 

αθνξά ηηο πξνπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ηνπο) θαη ηνπ 

γλσζηηθνύ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ. 

 

Πποζσολική 

Δκπαίδεςζη μέσπι και 

ηο Λύκειο)-αναθοπέρ 

ζηην Δηεπόηηηα- ηο 

Ραηζιζμό –ηη σολική 

Βία  και ζηη διασείπιζή 

ηοςρ  

 

Δθπαίδεπζεο  

 

• κειέηε ησλ ΑΠΣ ηνπ 

Λπθείνπ 

 

• κειέηε ησλ Πξνγξακκάησλ 

Σπνπδώλ ηνπ Νένπ 

(Ψεθηαθνύ) Σρνιείνπ  

γηα όια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα 

 

• αλάιπζε πεξηερνκέλνπ-

εληνπηζκόο αλαθνξώλ ηε 

δηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο 

 

• κειέηε ζρεηηθώλ 

επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 

 

• δηαηύπσζε πξνηάζεσλ 

βειηίσζεο 
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Οη επηκνξθνύκελνη/εο 

• ζα κειεηήζνπλ  

-ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

-ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά 

• ζα αζθεζνύλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ 

ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ 

Μελέηη ηων ζσολικών 

εγσειπιδίων και 

εκπαιδεςηικών 

λογιζμικών όλων ηων 

βαθμίδων και ηων 

γνωζηικών 

ανηικειμένων ζε ζσέζη 

με ηην εηεπόηηηα - ηο 

Ραηζιζμό –ηη σολική 

• κειέηε ησλ ζρνιηθώλ 

εγρεηξηδίσλ 

 

• κειέηε  εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ 

 

• αλάιπζε πεξηερνκέλσλ-

εληνπηζκόο δηαπνιηηηζκηθώλ 

αλαθνξώλ αιιά θαη 

 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

Βησκαηηθή κάζεζε - 

Μηθξνδηδαζθαιίεο - 

Σρεδηαζκόο Project - 

Σπδήηεζε - Σρνιηαζκόο 

 

 
2 



• ζα κειεηήζνπλ θαη ζα 

εθαξκόζνπλ ηξόπνπο 

δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο 

ησλ αλαθνξώλ ζηελ 

εηεξόηεηα γηα κία 

δηαπνιηηηζκηθή ηεο 

δηαρείξηζε 

• ζα νξγαλώζνπλ θαη ζα 

παξνπζηάζνπλ ζρεηηθέο 

κηθξνδηδαζθαιίεο, 

αλάινγα κε ηελ 

εηδηθόηεηά ηνπο. 

 

 

 

 

Βία  και ζηη διασείπιζή 

ηοςρ  

 

αξλεηηθώλ αλαθνξώλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο 

 

• αμηνιόγεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ 

 

• ηξόπνη δηδαθηηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ αλαθνξώλ-

αμηνπνίεζε 

δηαζεκαηηθόηεηαο θαη 

δηεπηζηεκνληθόηεηαο. 

 

• ζρεδηαζκόο project ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο εηδηθόηεηεο 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ, π.ρ. 

ζηα καζήκαηα ηεο νέας 

ελληνικής γλώσσας, της 

λογοτετνίας, της ιστορίας, της 

υσσικής αγωγής, των 

μαθηματικών  θιπ.,. 

 

• νξγάλσζε-πινπνίεζε 

κηθξνδηδαζθαιηώλ 

- ζε επίπεδν νκάδσλ 

- αηνκηθά. 
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Οη επηκνξθνύκελνη/εο      

• ζα γλσξίζνπλ ηη είλαη 

θαη πνηεο εθπαηδεπηηθέο 

Γιασείπιζη-

διαμόπθωζη ηος 

«κπςθού» Αναλςηικού 

• «Κξπθό» Αλαιπηηθό 

πξόγξακκα: ελλνηνινγηθέο 

απνζαθελίζεηο 

 

Δηζήγεζε - Παξνπζίαζε 

power point - Παξαδείγκαηα - 

 
1 
 

 



ζπλεπαγσγέο έρεη ην 

«θξπθό» Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα γηα κία 

ζρνιηθή κνλάδα θαη κία 

ηάμε 

• ζα κειεηήζνπλ ηξόπνπο 

δηακόξθσζεο ζεηηθνύ-

δεκνθξαηηθνύ θιίκαηνο 

ζε κία ηάμε θαη ζε κία 

ζρνιηθή κνλάδα 

(θνηλσληθό ζπκβόιαην 

ηεο ηάμεο, επηινγή 

θαηάιιειεο κνξθήο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

ηεο ηάμεο, δηδαθηηθέο 

κέζνδνη θ.ά.) 

• ζα θαηαθηήζνπλ 

δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο, 

θαηαγξαθήο θαη 

αληηκεηώπηζεο 

πξνβιεκάησλ ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

• ζα θαηαθηήζνπλ 

δεμηόηεηεο ζρεδηαζκνύ 

θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ «Αγσγήο 

Υγείαο» γηα ηελ απνδνρή 

ηεο εηεξόηεηαο θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ 

Ππογπάμμαηορ μιαρ 

ζσολικήρ μονάδαρ 

 

• ηξόπνη δηαρείξηζεο-

δηακόξθσζεο ηνπ «θξπθνύ» 

Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 

• ηξόπνη δηακόξθσζε 

ζεηηθνύ-δεκνθξαηηθνύ 

θιίκαηνο 

 

• κειέηεο πεξίπησζεο 

ζρνιείσλ ή ηάμεσλ κε 

πξνβιήκαηα δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεσλ 

 

• εθαξκνγή κεζόδσλ 

θαηαγξαθήο- δηαπίζησζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο: π.ρ. 

θνηλσληόγξακκα. 

 

• ζρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ 

«Αγσγήο Υγείαο» γηα ηελ 

απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο θαη 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

αξλεηηθώλ πξνζέζεσλ 

απέλαληη ζηνλ «Άιιν»  

 

•εθπαίδεπζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ 

«εξγαιείσλ» ηεο ζεαηξηθήο 

Βησκαηηθή κάζεζε - 

Μηθξνδηδαζθαιίεο - 

Σρεδηαζκόο Project - 

Σπδήηεζε - Σρνιηαζκόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



αξλεηηθώλ πξνζέζεσλ 

απέλαληη ζηνλ «Άιιν» 

• ζα εθπαηδεπηνύλ ζηελ 

εθαξκνγή κεζόδσλ ηεο 

ζεαηξηθήο αγσγήο. 

 

 

αγσγήο: παηρλίδηα ξόισλ, 

δξακαηνπνίεζε, 

δηεξεπλεηηθή δξακαηνπνίεζε 

θ.ά. 

 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  
 


