
ΓΨ02.008 Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Σκοπόρ:  

Με ην πξνηεηλφκελν Νέν Σρέδην Αμηνιφγεζεο ζεζκνζεηείηαη ε αλάπηπμε 

πξνγξάκκαηνο Σρνιηθήο Βειηίσζεο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Μέζα ζε απηά ηα 

πιαίζηα, ζθνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη:  

 λα κειεηεζεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ 

«Σρνιηθήο Βειηίσζεο» (ζθνπφο, ζηφρνη, ραξαθηεξηζηηθά)  

 νη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζε νκάδεο, λα 

απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα ζρεδηάδνπλ ην 

πξφγξακκα ζρνιηθήο βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο «Σρνιηθήο Βειηίσζεο», ζθνπφο, ζηφρνη, 

ραξαθηεξηζηηθά  

 Αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ καο 

 Μεζνδνινγία αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζρνιηθήο βειηίσζεο. 

Παίξλνληαο απνθάζεηο γηα ηε ζρνιηθή βειηίσζε 

 Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο 

ζρνιηθήο βειηίσζεο  

 Δθαξκνγή θαη αλαζεψξεζε ελφο ζρεδίνπ ζρνιηθήο βειηίσζεο 

 

Όιεο νη ζπλαληήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα 

βαζίδνληαη ζε νκαδηθή εξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Λεπθσζία, Π.Η.  

2, 9, 16, 23 Φεβξνπαξίνπ, 2 Μαξηίνπ 2011 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 5 

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. - 6:00 κ.κ. 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 20 

 

Διζηγηηήρ: Φξίζηνο Γηαζεκήο 

 

  



ΓΨ06.015 Η αξιολόγηζη ηος μαθηηή μέζα από ηα Νέα Αναλςηικά 

Ππογπάμμαηα 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο νη 

νπνίνη θαηέρνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ.Υ. 

 

Σκοπόρ:  

Να κειεηεζνχλ νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλνληαη κέζα απφ ηα 

Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ε πξαθηηθή ζχλδεζή ηνπο κε ηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ηα είδε/ νη κνξθέο ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο αμηνιφγεζεο, ε αμηνιφγεζε κέζα 

απφ ηα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

 Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο: ε απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, ζηάδηα 

αλάπηπμεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζηελ ηάμε 

 Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο: ε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζηελ 

ηάμε 

 Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο: ε ρξήζε ηνπ portfolio ζηελ ηάμε 

 Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο: ε ρξήζε ηνπ e-portfolio (ειεθηξνληθνχ 

portfolio) ζηελ ηάμε 

 

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Λεπθσζία, Π.Η.  

9, 16, 23, 30 Μαξηίνπ, 6 Απξηιίνπ 2011 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 5 

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. - 6:00 κ.κ. 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 20 

 

Διζηγηηέρ: Φξίζηνο Γηαζεκήο, Φξηζηίλα Σηαχξνπ 

 

 

  



ΓΔ08.014 Γςναηόηηηερ και πποκλήζειρ ζηο Γιαδίκηςο 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο νη 

νπνίνη θαηέρνπλ πνιχ θαιέο δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ.Υ. 

 

Σκοπόρ:  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξνθιήζεηο 

ζην Γηαδίθηπν θαη λα έξζνπλ ζε επαθή εκπεηξηθά κε ην πιηθφ ην νπνίν έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηνλ Τνκέα Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ θαη άιινπο θνξείο. Τέινο, αλακέλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηελ ηάμε καζεζηαθέο εηζεγήζεηο γηα ην ζέκα. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Δλεκέξσζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξνθιήζεηο ζην δηαδίθηπν 

 Παξνπζίαζε/ εμεξεχλεζε  πιηθνχ ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Τνκέα 

Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη άιινπο θνξείο 

 Παηρλίδηα θαη Δθπαίδεπζε (παξάδεηγκα πξαθηηθήο εθαξκνγήο SimSafety) θαη 

παξνπζίαζε καζεζηαθψλ εηζεγήζεσλ 

 Αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ γηα ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ εηζεγήζεσλ   

 Παξνπζίαζε θαιψλ πξαθηηθψλ, πξνζηαζία ζηελ ηάμε, ζην ζπίηη θαη εθηφο  

 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ   

 Δθαξκνγή καζεζηαθψλ εηζεγήζεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηάμε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε/ ζπδήηεζε  

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Λεπθσζία, Π.Η.  

2, 9, 16, 23 Φεβξνπαξίνπ, 2, 9 Μαξηίνπ 2011 

 

Λάξλαθα, ν ρψξνο ζα αλαθνηλσζεί αξγφηεξα   

3, 10, 17, 24 Φεβξνπαξίνπ, 3, 10 Μαξηίνπ 2011 

 

Λεκεζφο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Παξάξηεκα) 

2, 9, 16, 23 Φεβξνπαξίνπ, 2, 9 Μαξηίνπ 2011 

 

Πάθνο, ν ρψξνο ζα αλαθνηλσζεί αξγφηεξα   

16, 23, 30 Μαξηίνπ, 6, 13 Απξηιίνπ, 4 Μαΐνπ 2011 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 6 

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. - 6:00 κ.κ. 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 20 

 

Διζηγηηέρ: Αλαζηαζία Οηθνλφκνπ, Εσή Θξάζνπ, Γηψξγνο Μηραήι, Αιέμαλδξνο 

Κνθηεξφο 

  



ΓΨ06.005 Γημιοςπγία θεηικού κλίμαηορ ζηην ηάξη με έμθαζη ζηιρ 

ζηπαηηγικέρ ενζυμάηυζηρ 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζα έρεη 

βησκαηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Σκοπόρ:  

Οη ζπκκεηέρνληεο λα εκπινπηίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ  ηάμε ηνπο. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Οηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηάμεο 

 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε πξνζσπηθή ηνπ ζχλδεζε κε ην καζεηή 

 Ζ έλλνηα ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ νκάδα θαη ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο 

 Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ - Απηνπεηζαξρία 

 Αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηα κέιε ηεο νκάδαο - Τξφπνη θαη 

ζηξαηεγηθέο 

 Σπλεξγαζία ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ: επηινγή, αλάπηπμε, επηηπρία 

 Μαζεζηαθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε - 

Πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Λεπθσζία, Π.Η.  

9, 16, 23 Φεβξνπαξίνπ, 2, 9 Μαξηίνπ 2011 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 5 

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. - 6:00 κ.κ. 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 15 

 

Διζηγήηπια: Αξεηή Σηπιηαλνχ - Παπαταθψβνπ 

 

 

  



ΓΨ06.008 Καλλιέπγεια κπιηικήρ ζκέτηρ ζε μαθηηέρ ηος δημοηικού ζσολείος 

μέζα από ηην ανάπηςξη επισειπημαηολογίαρ με ηη σπήζη ηος Η.Υ. 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε λα θαηέρνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ.Υ. θαη λα δηδάζθνπλ ή λα 

πξνηίζεληαη λα δηδάμνπλ ζηηο ηάμεηο Γ΄, Δ΄ θαη Ση΄. 

 

Σκοπόρ:  

Γλσξηκία κε  ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ Rationale πνπ 

ππνζηεξίδεη ηα άηνκα ζηελ αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ραξηψλ 

επηρεηξεκάησλ. Μεηάθξαζε ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε κέζα απφ εξγαζηεξηαθή εξγαζία 

ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δξαζηεξηνηήησλ ελζσκάησζεο ζηε δηδαζθαιία - κάζεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Βαζηθέο έλλνηεο επηρεηξεκαηνινγίαο - Γνκή επηρεηξεκαηνινγίαο - Αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη θξηηηθή ζθέςε 

 Τν ινγηζκηθφ Rationale 

 Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

Rationale 

 Παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρνιηθή βάζε, αμηνιφγεζε, ζπδήηεζε, αλαζηνραζκφο 

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Λεπθσζία, Π.Η.  

23 Φεβξνπαξίνπ, 2, 16, 23 Μαξηίνπ, 13 Απξηιίνπ 2011 

 

Λεκεζφο, Π.Η. (Παξάξηεκα) 

3, 10, 17 Μαξηίνπ, 7 Απξηιίνπ, 12 Μαΐνπ 2011 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 5 

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. - 6:00 κ.κ. 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 20 

 

Διζηγηηήρ: Γηαλλάθεο Βαζηιεηάδεο 

 

 

  



ΓΔ02.005 Η Λογοηεσνία ζηο δημοηικό ζσολείο (Νέα Αναλςηικά 

Ππογπάμμαηα) 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη 

θαηέρνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ.Υ.  

 

Σκοπόρ:  

Οη εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίζνπλ ην λέν Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηεο Λνγνηερλίαο γηα ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν θαη λα αλαπηχμνπλ θαιέο πξαθηηθέο πινπνίεζήο ηνπ. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Γλσξηκία κε ηε θηινζνθία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

Λνγνηερλίαο ζηα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

 Λνγνηερληθφ παηρλίδη (ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο) 

 Γεκηνπξγηθή γξαθή  

 Αμηνπνίεζε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ  

 Γηαζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο 

 Γηθηπαθέο- πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Λεπθσζία, Π.Η.  

8, 15, 22 Φεβξνπαξίνπ, 1, 8 Μαξηίνπ 2011 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 5 

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. - 6:00 κ.κ. 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 20 

 

Διζηγήηπια: Διέλε Εάνπξα 

 

 

  



ΜΔ01.012 Η σπήζη ηηρ Τεσνολογίαρ ζηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ ηυν 

Αγγλικών με βάζη ηο Νέο Αναλςηικό Ππόγπαμμα 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο εηδηθφηεηαο 

ησλ Αγγιηθψλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ.Υ.  

 

Σκοπόρ:  

Ζ εμνηθείσζε κε εξγαιεία ηερλνινγίαο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε 

ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο (ΚΔΠΑ). 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Introduction – The New Revised Syllabus and the use of Technology in the 

Teaching of the English Language. 

 Assessment, the Revised Syllabus and CEFR 

 Office Applications for whole-class teaching. Evaluating – Selecting – 

Integrating the Web 

 Using the interactive Web in the classroom and Ideas for school links projects 

 Practical Application of skills - Practising Listening with online video, online  

writing 

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Λεπθσζία, Π.Η.  

1, 8, 15, 22, 29 Μαξηίνπ 2011 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 5 

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. - 6:00 κ.κ. 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 15 

 

Διζηγήηπια: Διέλε Κσλζηαληηλίδνπ 

 

 

  



ΜΔ02.024  Η διδαζκαλία ηηρ Κςππιακήρ Λογοηεσνίαρ ζηη Μέζη Δκπαίδεςζη 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε θηινιφγνπο. 

 

Σκοπόρ:  

Ζ εμνηθείσζε ησλ δηδαζθφλησλ κε ην λέν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ηεο θππξηαθήο 

ινγνηερλίαο Κείμενα Κςππιακήρ Λογοηεσνίαρ (γηα ην Λχθεην), έθδνζε Π.Η. / Υ.Α.Π. 

2010, αιιά θαη κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θππξηαθήο 

πεξίπησζεο ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Εεηήκαηα νξνινγίαο θαη πεξηερνκέλνπ ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο 

 Ζ πεξηνδνιφγεζε θαη ηα δεηήκαηα ησλ γεληψλ/ ζρνιψλ/ ξεπκάησλ 

 Σρέζεηο κε ηελ επξχηεξε λενειιεληθή ινγνηερλία (ή/ θαη ηελ 

επξσπατθή) 

 Πξνζεγγίζεηο θαη πξνηάζεηο γηα δηδαζθαιία επηιεγκέλσλ 

θεηκέλσλ/ζπγγξαθέσλ 

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Παξαιίκλη, Σπλεδξηαθφ Κέληξν  

10, 17, 24 Φεβξνπαξίνπ, 3, 10 Μαξηίνπ 2011 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 5 

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. - 6:00 κ.κ. 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 15 

 

Διζηγηηέρ: Αιέμαλδξνο Μπαδνχθεο, Γηψξγνο Μχαξεο 

 

  



ΜΔ05.001 Γιδαζκαλία ηυν μαθημαηικών εννοιών με ηη σπήζη ηηρ 

ηεσνολογίαρ 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη 

λα θαηέρνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ.Υ. 

 

Σκοπόρ:  

Γηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο, κε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ δπλακηθψλ ινγηζκηθψλ. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Γηαδίθηπν θαη Μαζεκαηηθά εθαξκνγίδηα (ζεσξεηηθφ ππφβαζξν) 

 Δθκάζεζε ινγηζκηθνχ δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη έληαμή ηνπ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε 

 Δπηζθφπεζε δηαθφξσλ ινγηζκηθψλ γηα γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο, 

δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη γηα ζηεξεά εθ πεξηζηξνθήο 

 Αηνκηθή εξγαζία απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζεκηλάξην γηα αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο 

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Πάθνο, Λχθεην Αγίνπ Νενθχηνπ  

11, 12 Φεβξνπαξίνπ, 11, 12 Μαξηίνπ 2011 (Παξαζθεπή, Σάββαην) 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 4 

Η ζςνολική διάπκεια θα είναι όζη και ηων ζεμιναπίων πος διεξάγονηαι ζε έξι 

απογεςμαηινέρ ζςνανηήζειρ.  

 

Ώπα:  
Παξαζθεπή: 3:30 κ.κ. - 6:45 κ.κ. 

Σάββαην: 8:00 π.κ. – 12:00 κεζεκέξη 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 25  

 

Διζηγηηέρ: Κσλζηαληίλνο Παπαγηάλλεο, Αληξέαο Αζαλαζίνπ  

 

  



ΜΔ12.022 Δπγαζηηπιακέρ πποζεγγίζειρ και μεθοδολογία ζηη Βιολογία 

 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο εηδηθφηεηαο 

Βηνινγίαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ.Υ. Έκθαζε ζα δνζεί ζηε 

δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ζην Γπκλάζην κε πξνεθηάζεηο θαη ζην Λχθεην. 

 

Σκοπόρ:  

Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ησλ 

Νέσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 

Πεπιεσόμενο:  

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθαξκνγή πεηξακάησλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Βηνινγίαο ζηελ Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ 

 Γηαζχλδεζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Νέσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ πεηξάκαηνο γηα δηδαζθαιία ζε κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο 

 Τξφπνη αμηνιφγεζεο θαη επέθηαζεο κηαο Δξγαζηεξηαθήο Δθαξκνγήο.  

 

Τόπορ και σπόνορ: 

Λεπθσζία, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

18 Φεβξνπαξίνπ, 4, 11 Μαξηίνπ, 15 Απξηιίνπ 2011  

(Μία από ηιρ απογεςμαηινέρ ζςνανηήζειρ θα είναι διάπκειαρ 5 ωπών και θα ληθθούν 

παποςζίερ δύο θοπέρ. Θα γίνει πποζςνεννόηζη με ηοςρ ζςμμεηέσονηερ) 

 

Απιθμόρ ζςνανηήζευν: 4 (ε κία δηπιάζηαο δηάξθεηαο)  

Η ζςνολική διάπκεια θα είναι όζη και ηων ζεμιναπίων πος διεξάγονηαι ζε πένηε 

απογεςμαηινέρ ζςνανηήζειρ.   

 

Ώπα: 3:30 κ.κ. -6:00 κ.κ. (βλέπε και πιο πάνω) 

 

Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 22  

 

Διζηγηηέρ: Φξηζηίλα Σηδεξά, Κσλζηαληίλνο Φάλεο 

 

 

 

 


