
Διερεύνηση 
αναγκών των 

μαθητών (μέσω 
ερωτηματολογίου 

στο SurveyMonkey) 

Στόχοι 

επιμόρφωσης 

Σχεδιασμός, 
οργάνωση και 

εφαρμογή 
δράσεων 

Αξιολόγηση 
δράσεων (με 
παρατήρηση, 

συζήτηση, ατομικές 
συνεντεύξεις με 
υποστηρίκτρια) 

Διερεύνηση αναγκών 
των εκπαιδευτικών 

(μέσω Εντύπου 
Καταγραφής Αναγκών Β’ 

και ερωτηματολογίου 
στο SurveyMonkey) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Α΄ (Κ.Α΄) 
«Αποτελεσματική διδασκαλία και χρήση των Τ.Π.Ε.  
για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» 

 
Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την  

Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

Ανάγκες εκπαιδευτικών: 
•Επιμόρφωση σε θέματα 
ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία, με συγκεκριμένα 
προγράμματα/εργαλεία 
•Πιο οργανωμένη, συστηματική, 
στοχευμένη χρήση των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία 
•Βελτίωση της υλικοτεχνικής 
υποδομής σε θέματα Τ.Π.Ε. 
•Προσωπική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών σε θέματα 
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία 
 

Ανάγκες μαθητών: 
•Περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας 
από τους εκπαιδευτικούς/πιο 
εμπλουτισμένο το μάθημα 
•Περισσότερη χρήση της τεχνολογίας 
από τους ίδιους/διαδραστικότητα 
•Ομαδική χρήση της τεχνολογίας από 
τους ίδιους 
•Περαιτέρω χρήση του εργαστηρίου 
των Η.Υ.  
•Διαδραστικό μάθημα, με τη χρήση της 
τεχνολογίας, με εξωτερικούς 
συνεργάτες (συχνότερα) 

Σκοπός – Στόχοι: 
Εξοικείωση όλων των 

εκπαιδευτικών με τη χρήση της 
τεχνολογίας και αξιοποίησή της 
•Εξωτερική/ ενδοσχολική 
επιμόρφωση 
•Αξιοποίηση εκπαιδευτικών με 
γνώσεις τεχνολογίας – peer 
coaching, μεντορισμός 
•Συνδιδασκαλίες, 
αλληλοπαρακολούθηση  
•Αναζήτηση/επαφή με λογισμικά 
(εύκολα στην πρόσβαση και στη 
χρήση) 
•Αξιοποίηση της νέας γνώσης 
στη διδασκαλία 

Αποτελέσματα - Βελτιώσεις 
•Δημιουργία κουλτούρας 
επιμόρφωσης σε θέματα Τ.Π.Ε., 
ανάμεσα στο προσωπικό του 
σχολείου 
•Εξοικείωση των μαθητών με 
την τεχνολογία 
•Δημιουργικότητα στις εργασίες 
των μαθητών 
•Αυξημένη συμμετοχή στο 
μάθημα 
•Θετικότερη στάση απέναντι σε 
κάποια μαθήματα 

Ενδοσχολική επιμόρφωση 
προσωπικού 

Peer coaching 

Επιμόρφωση στο πλαίσιο  
του Erasmus + 

Συνδιδασκαλία με μητέρα  παιδιού 
του σχολείου  

(πρόγραμμα scratch) 

Μαθητές, γονείς, δάσκαλοι, 
σύμβουλος Μαθηματικών  

σε εργαστήρι μαθηματικών 

Μαθητές εργάζονται  
στο padlet 

Μαθητές σε δράση τη  
βδομάδα κώδικα 

Διεξαγωγή έρευνας με  
το survey monkey 

Μαθητές Γ΄ τάξης  
εκπαιδεύουν μαθητές  

Α΄ τάξης στο paint 

Μαθητές εργάζονται  
στο power point  

Από την ημερίδα ρομποτικής 

Σύγκριση του σχολείου του χτες με 
το σήμερα με το πρόγραμμα sway 

Δημοτικό σχολείο Έγκωμης Α’ 
 
 
 
 
 
 

100 χρόνια παιδείας: 
Μάθηση, Χαρά, Πρωτοπορία 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 
Μαρία Λοή (Δ/ντρια), Έλενα Κιζουρίδου Β/Δ (συντονίστρια προγράμματος, 
Ελένη Μιχαήλ Β/Δ, Ελευθερία Κάτση, Ράνια Φωτίου, Έλενα Στράτη, Νόνη 
Ελευθερίου, Μαρία Κολλύφα, Αννίτα Χριστοδουλίδου, Μόνικα Νικολάου, 
Μαρία Χρίστου 
 
Υποστηρίκτρια Π.Ι.: Έλενα Χριστοφίδου 


