ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ21+

Εισαγωγή
Καλωσήλθατε στο πρόγραμμα Επιμόρφωση στις Δεξιότητες μέσω
Εργαστηρίων, που έχει σχεδιαστεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα moodle του ΙΕΠ, προσβάσιμη στον
υπερσύνδεσμο: https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510
Θα επιλέξετε Σύνδεση (login) και στο επόμενο παράθυρο θα επιλέξετε σύνδεση με
taxis

Στη συνέχεια επιλέγετε «Επιμόρφωση στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»
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Σκοπιμότητα της Επιμόρφωσης
Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων, τύπων σχολείων και ειδικοτήτων στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μελετώντας το υλικό θα έχετε την ευκαιρία
- να ενημερωθείτε για τη δομή και το πρόγραμμα των Εργαστηρίων δεξιοτήτων
στο νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο
- να γνωρίσετε τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθοδολογίες
- να γνωρίσετε τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης
και να παρακολουθήσετε ορισμένα από αυτά σε βιντεοσκοπημένη παρουσίαση βήμα βήμα.

I.

Μεθοδολογία επιμόρφωσης
Για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου σας, σας παραθέτουμε μερικές
βασικές πληροφορίες.
a. Κάθε ενότητα που θα ολοκληρώνεται (μελέτη, παρακολούθηση
βιντεομαθημάτων και επίλυση των κουίζ), θα σας δίνει τη δυνατότητα
να προχωρήσετε στην επόμενη.
b. Το υλικό μελέτης είναι διαμορφωμένο, έτσι ώστε να εναλλάσσονται η
μελέτη με την παρακολούθηση βιντεομαθημάτων.
c. Περιλαμβάνονται τεστ αυτοαξιολόγησης
d. Συμπληρωματικό Υλικό μελέτης, για όποιον επιθυμεί να μελετήσει σε
βάθος τη θεωρία των μεθοδολογιών που προτείνονται από τα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
e. Βιβλιοθήκη προγραμμάτων καλλιέργειας Δεξιοτήτων.
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Το πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από έξι διδακτικές ενότητες
1. Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
2. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Φροντίζω
το περιβάλλον»
3. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα
«Δημιουργώ και Καινοτομώ»
4. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα
«Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»
5. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ζω
καλύτερα – Ευ ζην»
6. Εκπαιδευτικά θέματα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Κάθε Θεματική ενότητα αποτελείται από έξι υπο-ενότητες.
π.χ.

Για να προχωράτε στα επόμενα βήματα πρέπει να έχετε μελετήσει
/παρακολουθήσει το σχετικό επιμορφωτικό υλικό (ο έλεγχος φαίνεται από το
κουτάκι που βρίσκεται στο πλάι).
Για να «ανοίξει» η επόμενη υπο-ενότητα, πρέπει να λύσετε την άσκηση
αυτοαξιολόγησης. Σας δίνονται απεριόριστες προσπάθειες για να επιτύχετε σωστά
στις δύο από τις τρεις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται με τυχαία σειρά.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του θεωρητικού υλικού, δίνεται πρόσβαση
σε Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της θεματικής ενότητας για όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης.
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Επιλέξτε και παρακολουθήσετε ένα βιντεοσκοπημένο πρόγραμμα και
απαντήστε στις ερωτήσεις του.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η μελέτη της διδακτικής ενότητας και ανοίγει
η πρόσβαση στην επόμενη διδακτική ενότητα
Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει βιβλιοθήκη προγραμμάτων
καλλιέργειας Δεξιοτήτων

Τελικό κουίζ
Απογραφικό δελτίο εξόδου
Παραλαβή -Εκτύπωση βεβαίωσης
Καλή επιτυχία!
Για κάθε τεχνική δυσκολία απευθύνεστε στο help desk

*
Για να δοθεί πρόσβασης στο υλικό της επιμόρφωσης πρέπει να συμπληρωθεί το
απογραφικό δελτίο εισόδου το οποίο βρίσκεται στο μητρώο του ΙΕΠ μέσα στην αίτηση
συμμετοχής.
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