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Πρόγραµµα εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης  
Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 

 
Η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς, µέσω του Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς,  

σε συνεργασία µε την οικεία Σχολική Σύµβουλο κλ. ΠΕ04 και υπό την αιγίδα της Περιφε-
ρειακής ∆/νσης Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 
πραγµατοποιεί Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04, διάρκειας 
τριών µηνών, κατά τη διάρκεια τρέχοντος διδακτικού έτους 2007-2008. 
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1. Σκοπός και στόχοι της επιµόρφωσης 
 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η επιµόρφωση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04 και 

ΠΕ12.10 στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις εργαστηριακές δραστηριότητες στα 
Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών. 

Ειδικότεροι στόχοι: 
• Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του λογισµικού Interactive 

Physics 2005 (Εξελληνίστηκε και διανεµήθηκε από το Υπ.Ε.Π.Θ. µε άδειες χρήσης 
για όλες τις Σχολικές Μονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). 

• Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Σ.Σ.Λ.Α. (όπως 
το MultiLog, το οποίο υπάρχει σε όλα τα νέα εργαστήρια των Λυκείων). 

• Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και η 
εξοικείωσή τους µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, λογισµικά) και µε 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

• Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στο σχεδιασµό διδασκαλίας και εργαστηριακών 
ασκήσεων µε φύλλα εργασίας. 
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• Η συνεργασία των εκπαιδευτικών στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 
• Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (παραδοτέες προτάσεις εργαστηριακών ασκή-

σεων από τους επιµορφούµενους, ως προϊόντα του προγράµµατος επιµόρφωσης).  
 

2. Οι θεµατικές ενότητες του προγράµµατος επιµόρφωσης 
 
Οι 2 θεµατικές ενότητες (Θ.Ε.) του προγράµµατος είναι: 
� 1η Θ.Ε.: “Εφαρµογές του εκπ/κού λογισµικού Interactive Physics 2005” 
� 2η Θ.Ε.: “Εργαστηριακές εφαρµογές συστηµάτων συγχρονικής λήψης και απεικό-

νισης (MultiLog)” 
 

3. Ο συντονισµός του προγράµµατος επιµόρφωσης 
 
Ο συντονισµός του προγράµµατος επιµόρφωσης θα γίνεται από τον Υπεύθυνο του 

Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς, υπό την επίβλεψη της ∆.∆.Ε. Ν. Κιλκίς. 
 

4. Ποιοι µπορούν να συµµετέχουν ως επιµορφούµενοι 
 
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν ως επιµορφούµενοι οι µόνιµοι εκπαιδευ-

τικοί των κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ12.10 των Σχολικών Μονάδων της ∆.∆.Ε. Ν. Κιλκίς. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις είναι η κατοχή λογαριασµού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (παρέ-
χεται από το Π.Σ.∆.), η πρόσβαση στο διαδίκτυο (παρέχεται από τις Σ.Μ.) και η πρόσβα-
ση σε Σ.Ε.Φ.Ε. (στη Σ.Μ. του κάθε επιµορφούµενου). 

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να αποστείλουν τις αιτήσεις συµµετο-
χής τους στο Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς ως την Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2007, µε ηλεκτρονική αλ-
ληλογραφία, στη διεύθυνση mail@ekfe.kil.sch.gr. 

Σε κάθε µια από τις δυο θεµατικές ενότητες µπορούν να συµµετέχουν 15 εκπαιδευ-
τικοί (σύνολο 2x15=30 εκπαιδευτικοί). Για κάθε Θ.Ε. θα επιλεγούν και 5 αναπληρωµατι-
κοί. 

Σηµειώνεται ότι: 
Επιτρέπεται η παρακολούθηση από τον ίδιο εκπαιδευτικό και των δυο Θ.Ε. ή η πα-

ρακολούθηση µιας Θ.Ε. από επιµορφωτή της άλλης µόνο στην περίπτωση που δεν κα-
λυφθεί το σύνολο των 30 θέσεων από 30 διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. 

 

5. Ποιοι µπορούν να συµµετέχουν ως επιµορφωτές 
 
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν ως επιµορφωτές οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί 

(αυξηµένων προσόντων) των κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ12.10 των Σχολικών Μονάδων της 
∆.∆.Ε. Ν. Κιλκίς. 

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να αποστείλουν τις αιτήσεις συµµετο-
χής τους στο Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς ως την Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2007, µε ηλεκτρονική αλ-
ληλογραφία, στη διεύθυνση mail@ekfe.kil.sch.gr. 

Σε κάθε µια από τις 2 Θ.Ε. επιλέγονται τουλάχιστον 2 επιµορφωτές – συντονιστές. 
 

6. Πως θα γίνει η επιλογή των επιµορφούµενων 
 
Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι 2 οµάδες των επιµορφούµενων να αποτε-

λούνται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού αι-
τήσεων, θα ληφθεί υπ΄όψιν και η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.  
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7. Η επιστηµονική επιτροπή του προγράµµατος 
 
Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από την ακόλουθη επιστηµονική επιτροπή: 
 
1. Καρατάσιος Γεώργιος, Περιφερειακός ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
2. Ζερβοπούλου Άλκηστις, Προϊσταµένη Επιστηµονικής - Παιδαγωγικής Καθοδή-

γησης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
3. Νιάκα ∆άφνη, ∆ιευθύντρια ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς 
4. Μπεζεργιαννίδου Αικατερίνη, ∆ρ Χηµικός, Σχολική Σύµβουλος ΠΕ04 Σερρών-

Κιλκίς 
5. Λευκοπούλου Σουλτάνα, ∆ρ Χηµείας, Σχολική Σύµβουλος ΠΕ04 
6. Κεραµιδάς Κωνσταντίνος, ∆ρ Φυσικής, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04 
7. ∆απόντες Νίκος, ∆ρ ∆ιδακτικής Φ.Ε. & ΤΠΕ-Ε 
8. Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., 

Α.Π.Θ. 
9. Βαρβαρέσος Ευάγγελος, Φυσικός (PhD), ∆/ντής 2ου Γε. Λ. Νεάπολης, τ. Υπ/νος 

Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς  
10. Κολτσάκης Ευάγγελος, Φυσικός, MSc, Υπ/νος Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς 
11. Κουκουλάς Κωνσταντίνος, Φυσικός, MSc, Ρ/Η, ∆/ντής Γε. Λ. Πολυκάστρου 
12. Πιερράτος Θεόδωρος, Φυσικός, MSc, υπ. ∆ρ Φυσικής Α.Π.Θ. 
13. Χριστοφορίδης Θεόδωρος, Φυσικός, MSc, υπ. ∆ρ Π.Τ.∆.Ε. Πατρών, Τεχνικός 

∆ικτύων 
 

8. Μοντέλο µάθησης 
 

Το µοντέλο µάθησης που θα ακολουθηθεί στο πρόγραµµα συνδυάζει τεχνικές από 
την εκπαίδευση από απόσταση µε τεχνικές παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι 
ένα µαθησιακό µοντέλο µε οµαδικές διδακτικές συναντήσεις - σεµινάρια στη διάρκεια της 
εκπαίδευσης σε κάθε θεµατική ενότητα του προγράµµατος. 

Η φυσική παρουσία και η διά ζώσης επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαι-
δευτών είναι απαραίτητη.  

Η µαθησιακή διαδικασία βασίζεται στις αρχές της µάθησης µε εξατοµικευµένο ρυθ-
µό, της συµβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης µεταξύ 
εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών καθώς και µεταξύ των εκπαιδευόµενων για την πραγ-
µατοποίηση µαθησιακών δραστηριοτήτων τόσο διά ζώσης όσο κι από απόσταση. 

 

9. Επιµορφωτικό υλικό 
 
Το επιµορφωτικό υλικό είναι κατάλληλα διαµορφωµένο ώστε να παρουσιάζει ξεκά-

θαρα τους µαθησιακούς στόχους, να δίνει εναύσµατα για εφαρµογή και εµβάθυνση σε 
έννοιες της κάθε θεµατικής ενότητας, να προσφέρει στοιχεία ώστε οι εκπαιδευόµενοι να 
βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης µε το αντικείµενο που µελετούν και παραδείγµατα 
που θα βοηθούν τους εκπαιδευόµενους να πραγµατοποιήσουν µαθησιακές δραστηριότη-
τες.  

Αξιοποιείται και το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει ήδη στα Σ.Ε.Φ.Ε.. Επι-
πλέον, το έντυπο υλικό εµπλουτίζεται µε βιβλιογραφία για το αντικείµενο κάθε θεµατικής 



∆.∆.Ε. Ν. Κιλκίς – Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς                             Πρόγραµµα εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 
 

Σελίδα 5 από 6 

ενότητας που θα περιλαµβάνει βιβλία, άρθρα και άλλες πηγές πληροφορίας για αποδοτι-
κότερη και σφαιρικότερη µάθηση του εκπαιδευόµενου.  

 
Ως επιµορφωτικό υλικό θα χρησιµοποιηθούν: 

• Τα εγχειρίδια χρήσης (βιβλίο εκπαιδευτικού, βιβλίο µαθητή κλπ) του λογισµικού 
Interactive Physics. 

• Το εγχειρίδιο χρήσης του MultiLog και του συνοδευτικού λογισµικού DbLab. 
• Οι εργαστηριακοί οδηγοί Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας Γυµνασίου & Λυκείου 

(του ΟΕ∆Β). 
• Επιλεγµένο υλικό από το διαδίκτυο. 
• Υλικό που θα διατεθεί από την επιστηµονική επιτροπή. 
 
Το επιµορφωτικό υλικό θα είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο του Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς 

http://ekfe.kil.sch.gr. 
   

10. Η διάρκεια και ο τόπος της επιµόρφωσης 
 
Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από 17/12/2007 µέχρι 4/4/2008, από το Εργαστηρι-

ακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Ν Κιλκίς και τη ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Ν. Κιλ-
κίς, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το πρόγραµµα είναι συνολικής διάρκειας τριών µηνών, µε 6 ώρες θεωρητικής και 
πρακτικής κατάρτισης (workshops) σε συνδυασµό µε 44 ώρες εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, εκπόνηση εργασιών και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

Οι τέσσερις τρίωρες επιµορφωτικές συναντήσεις (2 για κάθε θεµατική ενότητα) θα 
πραγµατοποιηθούν είτε στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε. είτε σε χώρους Σ.Μ. 

Οι υπόλοιπες 44 ώρες θα µπορούν να κατανεµηθούν από τον κάθε επιµορφούµενο, 
πάντα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος, για κατ’ ιδίαν µελέτη και ερ-
γασία. 

 

11. Οι υποχρεώσεις των επιµορφούµενων  
 

Ο κάθε επιµορφούµενος: 
1. Θα συµµετέχει σε ένα τρίωρο σεµινάριο (Α) (workshop) στην έναρξη του προγράµ-

µατος. 
2. Θα συµµετέχει σε ένα τρίωρο σεµινάριο (Β) στη λήξη του προγράµµατος. 
3. Θα πρέπει να εκπονήσει 3 εργασίες: 

a. 2 θεωρητικής κατάρτισης (απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επί 
του υλικού επιµόρφωσης) 

b. 1 τελική εργασία όπου ατοµικά (ή κατά προτίµηση σε συνεργασία 2-3 επιµορ-
φούµενων) θα σχεδιάσει εργαστηριακή άσκηση (είτε µε το λογισµικό IP 2005 
είτε µε τη χρήση του MultiLog) και αντίστοιχο φύλλο εργασίας. 

4. Θα πρέπει να παρουσιάσει την τελική του εργασία κατά τη διάρκεια του τρίωρου 
σεµινάριου (Β) στη λήξη του προγράµµατος. 

 

12. Το τελικό προϊόν  
 
Οι εργασίες που θα υποβληθούν ως τρίτη εργασία του κάθε επιµορφούµενου αποτε-

λούν πνευµατική ιδιοκτησία του δηµιουργού τους. Το Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς θα συγκεντρώσει 
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τις εργασίες αυτές σε οπτικό δίσκο, ο οποίος θα διανεµηθεί σε κάθε επιµορφούµενο µετά 
το τέλος του προγράµµατος και θα αποτελεί υλικό για εκπαιδευτική χρήση από το 
Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς. Σε κάθε εργασία που θα συµπεριληφθεί σε αυτό, θα αναφέρεται υπο-
χρεωτικά το ονοµατεπώνυµο του δηµιουργού της. 

 

13. Μετακίνηση και αποζηµίωση 
 

Για τις µετακινήσεις των επιµορφούµενων και των επιµορφωτών για τις ανάγκες 
των τρίωρων σεµιναρίων δεν προβλέπονται έξοδα µετακίνησης. Επίσης δεν προβλέπε-
ται οποιαδήποτε χρηµατική αποζηµίωση των επιµορφούµενων και των επιµορφωτών. 

Οι δυο τρίωρες συναντήσεις για κάθε εκπαιδευτικό θα πραγµατοποιηθούν εντός του 
εργασιακού ωραρίου (στα πλαίσια του δίωρου). 

 

14. Η υποβολή αιτήσεων   
 
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην εν λόγω επιµόρφωση (είτε ως επιµορφούµε-

νοι είτε ως επιµορφωτές) θα πρέπει εµπρόθεσµα να υποβάλουν τα εξής: 

(α)  Αίτηση, η οποία διατίθεται και στο δικτυακό τόπο του Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς 
(http://ekfe.kil.sch.gr) 

(β)  Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (1 σελίδα). 

Η υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού σηµειώµατος θα πρέπει να γίνει προς: 
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς, αποκλειστικά µε e-mail, στη διεύθυνση mail@ekfe.kil.sch.gr. 

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: Η καταληκτική ηµεροµηνία για την αποστολή 
της αίτησης  είναι η Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2007. 

 

15. Πώς θα ανακοινωθούν τα ονόµατα όσων επιλεγούν  
 

Τα ονόµατα όσων επιλεγούν να παρακολουθήσουν την κάθε Θ.Ε. του προγράµµατος 
επιµόρφωσης (µαζί µε τους αναπληρωµατικούς) θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του 
Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Κιλκίς, στη διεύθυνση: http://ekfe.kil.sch.gr και θα κοινοποιηθούν στις Σ.Μ. 
των επιλεγµένων εκπαιδευτικών. 

 

16. Βεβαιώσεις συµµετοχής 
 

Στους συµµετέχοντες επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς θα χορηγηθούν βεβαιώσεις 
επιτυχούς παρακολούθησης.  

Στους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς ως επιµορφωτές θα δοθούν αντίστοιχες βεβαιώ-
σεις. 

 

17. Αξιολόγηση του προγράµµατος επιµόρφωσης  
 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του προγράµµατος οι συµµετέχοντες θα κληθούν 
να αξιολογήσουν το πρόγραµµα της επιµόρφωσης (µέσω ερωτηµατολογίων).  


