
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ 

Τόπος και χρόνος: 

ΠΑΦΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ 

7/10/2014, 14/10/2014, 21/10/2014, 

4/11/2014, 11/11/2014 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 

8/10/2014, 15/10/2014, 22/10/2014, 

29/10/2014, 5/11/2014 

 

ΛΕΜΕΣΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ 

3/10/2014, 10/10/2014, 17/10/2014, 

24/10/2014, 31/10/2014 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 

2/10/2014, 9/10/2014, 16/10/2014, 

23/10/2014, 30/10/2014 

 

Αριθμός συναντήσεων: 5 

 

Ώρα: 15:30 - 18:00 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 20 

 

Εισηγητές:  

ΔΑΝΟΥ ΞΕΝΙΑ 

ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

 
ΓΔ08.002 Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Ποιότητα αποτελέσματος  κατασκευής 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. 

 

Σκοπός: 

To μάθημα "Σχεδιασμός και Τεχνολογία" αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες όλων των εκπαιδευτικών 

συστημάτων. Απαντά στη σύγχρονη ανάγκη για προσφορά πιο ρεαλιστικών εμπειριών και σύνδεσης των γνώσεων που 

αποκτούν τα παιδιά στο σχολείο με την πραγματικότητα. Το μάθημα "Σχεδιασμός και Τεχνολογία" καλύπτει σήμερα έναν 

χώρο που για αρκετά χρόνια παρέμενε κενός, αφού αγγίζει και τους τρεις τομείς της μάθησης: Ψυχοκινητικό (δεξιότητες), 

γνωσιολογικό (θεωρητικό πλαίσιο, τεχνικές) και συναισθηματικό (χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας, καλλιέργεια 

πνεύματος αποδοχής και συνεργασίας, βελτίωση της αυτοεικόνας μαθητών/τριών με προβλήματα σε άλλα θέματα του 

Αναλυτικού Προγράμματος). 

Τα συγκεκριμένο σεμινάριο αποσκοπεί σε ανάπτυξη και αξιοποίηση διδακτικών εφαρμογών για την ένταξη της 

δημιουργικότητας, καινοτομίας  και ποιοτικού αποτελέσματος σε κάθε κατασκευή για όλους τους μαθητές. Ακλουθώντας τη 

διαδικασία σχεδιασμού, τα σεμινάρια αυτά θα προσφέρουν έξυπνους, απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους προς επίτευξη 

των πιο πάνω στοιχείων με μεγάλη προοπτική διαφοροποίησης στις διδακτικές μεθόδους, τον τρόπο εργασίας των μαθητών 

και την αξιολόγηση βάσει των ηλικιών και ικανοτήτων των μαθητών. 

 

Περιεχόμενο: 

Συναντήσεις 1η & 2η: Έξυπνοι και απλοί τρόποι αποκόμισης ποιοτικού αποτελέσματος στο γραπτό και σχεδιαστικό μέρος της 

εργασίας. Διδακτικοί μέθοδοι που προωθούν τη  δημιουργικότητα και την καινοτομία. Σωστή και ασφαλής χρήση εξοπλισμού, 

χώρου και υλικών.  

 

Συναντήσεις 3η & 4η:  Ολοκλήρωση ατομικής εργασίας, η οποία θα αποφασιστεί βάσει των αναγκών και ικανοτήτων του κάθε 

ατόμου, ακολουθώντας τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού όπως παρουσιάζονται στο πρόγραμμα σπουδών του 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας με έμφαση στα ακόλουθα: διδακτική προσέγγιση, ασφάλεια, σωστή διαχείριση και χρήση 

εξοπλισμού και υλικών, η σημασία του κάθε σταδίου της διαδικασίας του σχεδιασμού, διαθεματικότητα και διαφοροποίηση 

διδασκαλίας. 

 

Συνάντηση 5η: Εισήγηση και παρουσίαση από τους συμμετέχοντες παραδειγμάτων διδακτικού υλικού στο οποίο προωθείται 

η δημιουργικότητα, καινοτομία και ποιότητα, τα  οποία μπορούν να εφαρμοστούν στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. 

 

Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2014  
 


