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Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην μεθοδολογία της 

αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών κατά την εκπόνηση των σχεδίων δράσεων στα «Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων». Κατά την επιμόρφωση αναμένεται να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί τις δεξιότητες εκείνες 

που θα τους βοηθήσουν να διακρίνουν συγκεκριμένες αλλαγές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων/ικανοτήτων 

των μαθητών/μαθητριών τους με το πέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους στα 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων». 

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στόχος είναι η 

επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πιλοτικών 

σχολείων που εκπονούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020 - 2021 «Εργαστήρια δεξιοτήτων» στο 

πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του Κεφ. Α΄ του Ν. 4692/2020 (Α’ 111) 

«Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και της Υ.Α. με αρ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-06-2020 (ΦΕΚ 

2539/Β/25-06-2020). 

 

Επιμόρφωση - Ωφελούμενοι 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α1 και Α2) σύμφωνα με το πλαίσιο της 

εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων για την υλοποίηση της δράσης 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων» που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 10 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου 2020.  

Συγκεκριμένα στην Α1 φάση προβλέπεται να επιμορφωθούν 140 επιμορφωτές/ πολλαπλασιαστές, 

οι οποίοι είχαν επιλεγεί κατά την εισαγωγική επιμόρφωση (Πράξη 39/06-08-2020 του ΔΣ ΙΕΠ, αρ. πρ.: 

8709/06-08-2020, ΑΔΑ 6ΟΓ8ΟΞΛΔ-Α20). Στη συνέχεια οι ως άνω επιμορφωτές/πολλαπλασιαστές θα 

επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολείων εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».  

Την επιμόρφωση των πολλαπλασιαστών θα αναλάβουν επιμορφωτές εγνωσμένων και αυξημένων 

προσόντων (μέλη ΔΕΠ, ΣΕΕ, κ.λπ.) οι οποίοι έχουν σχεδιάσει και υποβάλει εκπαιδευτικά προγράμματα 

στην Πλατφόρμα 21+, στελέχη του ΙΕΠ, στελέχη της εκπαίδευσης που είχαν συμμετάσχει στην 

επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στο πλαίσιο 

της Πράξης "Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού 

συστήματος" (MIS) 5004204, καθώς και στελέχη του Ι.Ε.Π. που συμμετείχαν στην εκπόνηση των Οδηγών 

της Περιγραφικής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των 

εμπειρογνωμόνων στην επιμορφωτική δράση είναι αμισθί. 

Ωφελούμενοι της επιμορφωτικής δράσης είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα «Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων» στα πιλοτικά σχολεία σύμφωνα με την ΥΑ Φ.7/86136/ΓΔ4/13-7-2020 (Β 2847). 

 



Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Επιμόρφωσης 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις:  

Α1 Φάση: επιμόρφωση των πολλαπλασιαστών, διάρκειας 4 ωρών (4 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως). Η 

επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα μίας (1) ημέρας την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 

2021. 

Α2 Φάση: επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διάρκειας 4 ωρών (δύο δίωρες επιμορφώσεις, σύγχρονη εξ 

αποστάσεως). Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα μιας (1) εβδομάδας, σε δύο 

ομάδες ως εξής: 

 

Επιμορφωτική Ομάδα Α: Δευτέρα 01.03.2021  & Τετάρτη 03.03.2021      

 

Επιμορφωτική Ομάδα Β: Τρίτη 02.03.2021  &  Πέμπτη 04.03.2021       

 

Επιμορφωτικό Υλικό 

Για την επιμόρφωση θα χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό: 

 Οδηγοί Περιγραφικής Αξιολόγησης,  

α) Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο 
β) Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό 
 Τεύχος Α': Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία 
 Τεύχος Β΄: Κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης 
 Τεύχος Γ΄: Σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών περιγραφικής αξιολόγησης 

γ) Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο 
 Τεύχος Α': Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία 
 Τεύχος Β΄: Κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης 
 Τεύχος Γ΄: Σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών περιγραφικής αξιολόγησης 

 Οδηγοί Αξιολόγησης Δεξιοτήτων, στο Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, Περιγραφικοί δείκτες αξιολόγησης Council of Europe. (2018). Reference Framework 

of Competences for Democratic Culture. Guidance for Implementation Vol.I, II, III. Strasbourg: 

Council of Europe. 

 Οδηγός εκπόνησης του portfolio μαθητή 

 Οδηγός Αξιολόγησης Δεξιοτήτων στο εργαλείο Dig Comp  Πλαίσιο Αναφοράς Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας moodle του ΙΕΠ. 
 

 

Πρόγραμμα, Μεθοδολογία & Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Ms-

Τeams σε ομάδες που είχαν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

των πιλοτικών σχολείων εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που πραγματοποιήθηκε κατά το 

διάστημα 10 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου 2020. 

 

Συγκεκριμένα το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:  

 

1. Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (Α1 Φάση) 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί σε μια ημέρα την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται πιο αναλυτικά ένα ενδεικτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης 

http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/1_Perigrafiki_PROSXOLIKH_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2a_Perigrafiki_DHMOTIKO_A_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2b_Perigrafiki_DHMOTIKO_B_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2c_Perigrafiki_DHMOTIKO_C_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3a_Perigrafiki_GYMNASIO_A_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3b_Perigrafiki_GYMNASIO_B_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3c_Perigrafiki_GYMNASIO_C_NEW.pdf


ως προς τη διάρκεια, τον επιμερισμό των ωρών, τη μεθοδολογία και το θεματικό περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης. 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών εφαρμογών οι επιμορφούμενοι θα χωριστούν σε πέντε τμήματα 

των 30 περίπου ατόμων.  

 

2. Επιμορφωτική ομάδα και υλικό 

Η επιμορφωτική ομάδα της Α1 φάσης συστήνεται ως εξής:  

Τους περιγραφικούς δείκτες του Πλαισίου Δημοκρατικών Ικανοτήτων Συμβουλίου της Ευρώπης και τη 

μεθοδολογία εφαρμογής τους παρουσιάζουν:  

Μ. Κουκουνάρας Λιάγκης , Aν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Learn Inn,  

Α. Βαλλιανάτος, καθηγητής, επιμορφωτής εκπαιδευτικών- Wergeland 

 

Τους δείκτες ψηφιακών δεξιοτήτων με τη μεταφορά του εργαλείου Dig Comp 

 στα εργαστήρια δεξιοτήτων παρουσιάζουν:  

Σ. Ψυχάρης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ και Πρόεδρος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης S.T.E.M.  

Π. Φώτη, ΣΕΕ ΠΕ60, Διαχειρίστρια Ομάδας STREAM in Kindergarten 

Μ. Φιλιόγλου, Βιολόγος, ΜSc Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Αιγάλεω. 

 

Την περιγραφική αξιολόγηση και εφαρμογές για το portfolio στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων παρουσιάζουν: 

Κ. Αποστολόπουλος,  ΠΕ04.02, ΣΕΕ 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

Μ. Δημοπούλου, ΠΕ70, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΠΕ Α Αθήνας  

Δ. Καλαϊτζίδης, ΠΕ70, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής  

Κ. Μέλλιου, ΠΕ60, PhD, ΣΕΕ 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής 

Β. Ιππέκη, ΠΕ 60, PhD, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Κ. Κύρδη, ΠΕ70, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΠΕ Α Αθήνας  

Ε. Ναούμ, ΠΕ60, προϊσταμένη πιλοτικού νηπιαγωγείου, Δρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης 

για την Αειφορία, ΕΚΠΑ, ΤΕΑΠΗ 

Α. Μαντζαρίδου, ΠΕ70, ΣΕΕ  6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

Β. Μιχαηλίδου, ΠΕ60, ΣΕΕ 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής,  

Γ. Σταματοπούλου, ΠΕ 70, Υπ/νη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  

Μ. Χιόνη, ΠΕ 02, Υπ/νη Αγωγής Υγείας Δ.Ε. Α΄ Αθήνας,  

Ε. Ψυχογυιού, ΠΕ02 - ΠΕ80, ΣΕΕ 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις και τα εργαλεία αξιολόγησης που εφαρμόζονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

εκπονήθηκαν και παρουσιάζονται από τα στελέχη του ΙΕΠ:  

Θ. Αστέρη, ΠΕ70, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ,  

Α. Αφεντουλίδου, ΠΕ02, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΙΕΠ,  

Σ. Βούρβουλη, ΠΕ70, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΙΕΠ,  

Α. Βυθούλκα, ΠΕ70, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΙΕΠ,  

Σ. Καραγιάννη, ΠΕ70, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΙΕΠ,  

Ε. Σταμούλης, ΠΕ70, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ,  

Ι. Τσιαντούλα, ΠΕ06, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΙΕΠ,  

Α. Χατζηηλίου, ΠΕ06, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΙΕΠ,  

Σ. Χωλίδη, ΠΕ60, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΙΕΠ. 

 

 



Ημερομηνία 
Ώρες 

επιμόρφωσης 
Θεωρητικό πλαίσιο 

Εργαστηριακές 

εφαρμογές 

Παρασκευή 

26-02-2021 

16:00 – 17:00 

Δείκτες αξιολόγησης κατά κύκλο δεξιοτήτων 

σύμφωνα με το Πλαίσιο Ικανοτήτων 

Συμβουλίου της Ευρώπης  

 

1. Εξοικείωση με τη 
συμπλήρωση του  
Φύλλου προόδου 
 
2. Αντιστοιχήσεις με το  
Portfolio μαθητή/-τριας 

 
 

17:00 – 18:00 
Αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων με το 
εργαλείο Dig Comp 
  

18:00 – 19:00 
Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο, 

στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο 

Δραστηριότητες για τη 
συμπλήρωση του  

Portfolio μαθητή/-τριας 

 

 
19:00 – 20:00 

Η χρήση του Portfolio μαθητή στο 

Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο 

 

3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πιλοτικών σχολείων (Α2 Φάση) 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών σύγχρονης εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας (2 δίωρες 

επιμορφώσεις), από 1 Μαρτίου ως και 4 Μαρτίου 2021. Οι επιμορφωτές/πολλαπλασιαστές 

αναλαμβάνουν ανά δύο ένα τμήμα/μια ομάδα εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων. Πριν από 

κάθε συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να έχουν προετοιμαστεί στο σχετικό υλικό μελέτης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται πιο αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης ως 

προς τη διάρκεια, τον επιμερισμό των ωρών, τη μεθοδολογία και το θεματικό περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης. 

 

Ομάδα Α Επιμορφωτικής φάσης Α2: 

 

Ημερομηνία Ώρες 

επιμόρφωσης 

Περιεχόμενο 

Δευτέρα 

01-03-2021 

17:30 – 18.30 Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο 

Γυμνάσιο 

Εργαστηριακή μελέτη περιγραφικής αξιολόγησης σε συγκεκριμένα 

Σχέδια Δράσης Τάξης 

- Εξοικείωση με τη συμπλήρωση του  Φύλλου προόδου 

 

18.30– 19.30 Η χρήση του Portfolio μαθητή στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο 

Γυμνάσιο 

Εργαστηριακή μελέτη περιγραφικής αξιολόγησης σε συγκεκριμένα 

Σχέδια Δράσης Τάξης 

 

Τετάρτη 

03-03-2021 

17:30 – 18.30 Δείκτες αξιολόγησης κατά κύκλο δεξιοτήτων σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Ικανοτήτων Συμβουλίου της Ευρώπης  

Εργαστηριακή μελέτη περιγραφικής αξιολόγησης σε συγκεκριμένα 

Σχέδια Δράσης Τάξης 

- Εξοικείωση με τη συμπλήρωση του  Φύλλου προόδου 



- Αντιστοιχήσεις με το  Portfolio μαθητή/-τριας 

 

18.30– 19.30 Αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων με το εργαλείο Dig Comp 

Εργαστηριακή μελέτη περιγραφικής αξιολόγησης σε συγκεκριμένα 

Σχέδια Δράσης Τάξης 

- Εξοικείωση με τη συμπλήρωση του  Φύλλου προόδου 

- Αντιστοιχήσεις με το  Portfolio μαθητή/-τριας 

 

 

 

Ομάδα Β Επιμορφωτικής φάσης Α2: 

Η επιμορφωτική Ομάδα Β θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα με την Επιμορφωτική Ομάδα Α (βλ. 

παραπάνω πίνακα) σε διαφορετικές ημέρες (Τρίτη 02.03.2021 και Πέμπτη 04.03. 2021) 

 

   

 

 


