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Επιµορφωτικό Υλικό σχεδιασµένο στο πλαίσιο του Μείζονος 
Προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 



Α. ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑ 
 

1. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ- Τα µέλη της οµάδας κάθονται στo Εργαστήριο Φυσικών 

Επιστηµών του Λυκείου Μελεσών, σε κύκλο (χωρίς τραπέζια) µε τόσες καρέκλες όσα 

τα µέλη της οµάδας  

2. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ (10’) και αρχική σύνδεση εκπαιδεύτριας-εκπαιδευοµένων και 

προγράµµατος: Πώς προσέρχεστε σήµερα σ’ αυτό το επιµορφωτικό πρόγραµµα;  Με 

τι συναισθήµατα, σκέψεις, εικόνες;  

3. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (10’) Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης     

                                    
 «όλα ήταν έξοχα και ιδανικά … ηντληµένα από τη σοφίαν των προγόνων … ιατροί, 
φάρµακα, εργαλεία και όµως … ο ασθενής απέθνησκε. Τα παιδιά ενύσταζαν! Ωσάν η 
ελληνική φυλή να είχε αγρυπνήσει επί χιελιετηρίδας και να είχε συγκεντρωθεί όλη η 
κόπωσίς της εις τους συγχρόνους ελληνοπαίδας. Τα παιδάρια , τα οποία εις την αυλήν 
του σχολείου ήσαν ζωηρότατα, ευφυέστατα, ευγλωττότατα, δαιµονιώδους ταχύτητος 
σκέψεως, ακατασχέτου ευκινησίας και ευθυµίας, µόλις ελάµβαναν ανά χείρας τα υψηλά 
αυτά αποστάγµατα της προγονικής γλώσσης, αρετής και σοφίας επάθαιναν ακαριαίαν 
νάρκωσιν, δυσθυµίαν, ανορεξίαν ψυχικήν, κόρον, γλωσσοδέτην, ανικανότητα σκέψεως. 
Η σκιά της ηλιθιότητος εκάλυπτε την τάξιν και τα παιδιά εξέσπων εις κακίας 
διαφόρους…» (∆ Γληνός) 
 
 

LISBON STRATEGY 2000 & EUROPE 2020 
“The conception of learning has much changed: the focus is now on the individual 

learner and the Teachers have become “learning facilitators”  (Volmary et al, 2009).  

Learning Environments today range from virtual to real-life in enterprises. 

Consequently, we should not speak of lessons anymore. Instead we should speak of 

learning processes or “learning events” that the teachers are in charge of.  

Teachers’ tasks related to training can be grouped in to activities related to Planning, 

Facilitating and Assessing or evaluating the learning event or process.  

Assessment and evaluation have become more complex”.  



 
Ακούω και Ξεχνώ, Βλέπω και Θυµάµαι, Κάνω και καταλαβαίνω  (Κινέζικο ρητό) 

 

 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The eight key Competences identified include (Lisbon Strategy): 
 

1. Communication in the mother tongue; 
2. Communication in foreign languages; 
3. Basic competences in maths, science and technology; 
4. Digital competence;  
5. Learning to learn;  
6. Interpersonal, intercultural and social competences, and civic competence;  
7. Entrepreneurship  
8. Cultural expression. 

• These are underpinned by basic skills, and include ‘horizontal components’ 
such as critical thinking, creativity, the European dimension, and active 
citizenship. Taken together, they contribute to achieving personal fulfilment 
(εκπλήρωση), active participation and improve a person’s employability.  

Σηµαντικοί  Άξονες του Μείζονος Προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 

Μίνα Πολέµη-Τοδούλου,  µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Μ.Π.Ε.,  
Συντονίστρια της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων των Σχέσεων 

1. ∆άσκαλος ως ∆ηµιουργός  
2. Ευρεία επιλογή εκπαιδευτικών µεθόδων 
3. Ενσωµάτωση εγκάρσιων δράσεων 
4. Αξιοποίηση της σχέσης και της οµάδας 
5. Καλλιέργεια ολιστικής προσέγγισης 
6. Αξιοποίηση της µικρής οµάδας ως κορµό 
7. Αξιοποίηση του διαφορετικού 
8. Ανοικτότητα προς την κοινωνία και τους καιρούς 

Χαρακτηριστικά των Νέων Προγραµµάτων Σπουδών 
 
ΠΣ Στοχοκεντρικό: το σενάριο προτείνει στόχους που αφορούν όχι µόνο στην 
οικοδόµηση γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και επιθυµητών στάσεων  
ΠΣ Καινοτόµο: το σενάριο τοποθετεί στο επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας το 
µαθητή και τη µαθήτρια συµβάλλει στη µύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και 
διεργασίες που προάγουν τον επιστηµονικό τρόπο εργασίας και σκέψης («µικρός 
επιστήµονας» ή «µικρός ερευνητής»), έχει κατάλληλη αξιολόγηση, κλπ 
ΠΣ Αειφόρο: το σενάριο  συµβάλλει στη διαµόρφωση πολιτών που είναι ευαίσθητοι 
στα περιβαλλοντικά προβλήµατα και συµµέτοχοι στην αειφόρο ανάπτυξη  
ΠΣ Ενταξιακό: το σενάριο υιοθετεί συνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας και 
µάθησης που καλλιεργούν την υπευθυνότητα, την ειλικρίνεια, την αλληλοβοήθεια, 
την αυτοπεποίθησή τους, καθώς και την αποδοχή του άλλου, του διαφορετικού. 
ΠΣ Ψηφιακό: το σενάριο  γιατί εντάσσει ικανοποιητικά τις ΤΠΕ για την επίτευξη 
συγκεκριµένων διδακτικών στόχων (όπου συµβαίνει) 
 



 
4. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ (10’) 
 
∆ιατύπωση Απόψεων στην Ολοµέλεια για το νόηµα που έχει η διαµόρφωση οµάδων 
στην παραγωγή εκπαιδευτικού έργου. Σχολιασµός µερικών φράσεων όπως «η σχέση 
διδάσκει»… «ο άνθρωπος προσδιορίζει τον ρόλο», «η διεργασία οµάδας χρειάζεται 
φροντίδα», «βασική αρχή ότι η µάθηση, για να διευρύνεται και για να εµψυχώνει τον 
άνθρωπο φέρνοντας χαρά και δύναµη, χρειάζεται να απευθύνεται σε ολόκληρη την 
λειτουργία του, στο αναλυτικό σκέπτεσθαι όσο και στο αναλογικό, στο συναίσθηµα, 
στην εµπειρία, στην κοινωνική διάσταση, στην µη λεκτική επικοινωνία», «η 
βιβλιογραφία από το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων είναι γεµάτη από διαπιστώσεις 
ότι η επιτυχία στον κόσµο της εργασίας είναι σε συνάρτηση µε τη δεξιότητα να 
δουλεύεις σε οµάδα και µάλιστα µε ανθρώπους µε διαφορετική προέλευση», «οι 
οµαδικές αποφάσεις που εµπεριέχουν πολλαπλές οπτικές µελών, είναι συνήθως 
καλύτερες από τις ατοµικές», «ο άνθρωπος διαµορφώνεται, ολοκληρώνεται και 
εξελίσσεται µέσα σε σχέσεις, µέσα σε οµάδες», «οι διαπροσωπικές σχέσεις 
διαµορφώνουν βιολογικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά», «οι σηµαντικοί άλλοι».  
�∆ιαπίστωση της πολυπλοκότητας στην επικοινωνία 20 ανθρώπων σε ολοµέλεια. 
Απορρέει η ανάγκη για µικρότερες και  απλούστερες κοινωνικές δοµές, µικρές 
οµάδες, σε ξεχωριστά επίπεδα: άτοµο-δυάδα-τετράδα-ολοµέλεια.  

 
 



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ  ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
από το Μ. Τοδούλου, Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική οµάδα, Μ.Π.Ε.  2011 

 
Οι µικροί κύκλοι µέσα σε κάθε κύκλο - που υποδηλώνει ένα σύστηµα - απεικονίζουν 
τα υποσυστήµατά του, τα οποία βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και συναλλαγή. Π.χ. 
στην περίπτωση του ατόµου µπορούν να θεωρηθούν ως υποσυστήµατα διάφορες 
όψεις της λειτουργίας του, όπως βιολογικές, ψυχοκοινωνικές, πολιτισµικές, 
οικονοµικές (προσαρµογή από Βασιλείου Γ., 1987)]. 
 

Ζ.  Κοινωνικό πλαίσιο 
(στο οποίο είναι 
ενταγµένος ο οργανισµός 
Πχ Υπ.Παιδείας)       

∆.  Πιλοτικό Πρόγραµµα   
     του Μ.Π.Ε. (όπου 
λειτουργούν και άλλες 
οµάδες, επιµ/ών Β, Α 
 άλλων ειδικοτήτων) 

Γ. Εκπαιδευτική οµάδα 
 (ολοµέλεια µελών Γ 
 µε επιµορφωτή Β) 

Ε. Οργανισµός πχ Π.Ι. 
(όπου εντάσσεται το 
επιµορφωτικό πρόγραµµα 
Παράλληλα µε άλλα  
πχ το Π.Σ.) 

Β.  Μικρή οµάδα 
(υποοµάδα µελών, ή 
οµάδα επιµορφωτών 
που συνεργάζονται ) 

Α.  Άτοµο  
(εκπαιδευόµενο 
µέλος, επιµορφωτής)        
       

Χ 1 

Χ 1 

Χ 1 

Χ 1 

Χ 1 

Χ 1 

Χ 3 

Χ 3 

Χ 3 

Χ 3 

Χ 3 

Χ 3 



ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Ο µαθηµατικός τύπος που υπολογίζει τον αριθµό των ‘καναλιών επικοινωνίας’ των 
µελών (=Υ) είναι: Υ= x2–x, όπου το  x δηλώνει τον αριθµό των µελών.  Υπό 
σύγκριση το επικοινωνιακό πλέγµα της δυάδας ή της τετράδας µε αυτό της 12άδας ή 
της 20άδας. Έως δώδεκα µέλη φτιάχνουν έναν κύκλο, όπου µπορούν να συµµετέχουν 
ενεργά όντας σχετικά κοντά.  Όσο αυξάνει η οµάδα, τόσο χρειάζεται περισσότερη 
οργάνωση και ενεργότερο ρόλο του εκπαιδευτή για τη διατήρηση της συνοχής της και 
το χειρισµό των δυσκολιών. Εάν η οµάδα έχει είκοσι µέλη, είναι σκόπιµο η εργασία 
να εναλλάσσεται συχνά µεταξύ µικρών οµάδων και ολοµέλειας, η εναλλαγή της 
οποίας χρειάζεται από τον εκπαιδευτή ιδιαίτερη φροντίδα. 
 

 
 
 
 



ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
4. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ (10’) 
∆ιατύπωση Απόψεων στην Ολοµέλεια για το νόηµα που έχει η διαµόρφωση οµάδων 
στην παραγωγή εκπαιδευτικού έργου. Σχολιασµός µερικών φράσεων όπως «η σχέση 
διδάσκει»… «ο άνθρωπος προσδιορίζει τον ρόλο», «η διεργασία οµάδας χρειάζεται 
φροντίδα», «βασική αρχή ότι η µάθηση, για να διευρύνεται και για να εµψυχώνει τον 
άνθρωπο φέρνοντας χαρά και δύναµη, χρειάζεται να απευθύνεται σε ολόκληρη την 
λειτουργία του, στο αναλυτικό σκέπτεσθαι όσο και στο αναλογικό, στο συναίσθηµα, 
στην εµπειρία, στην κοινωνική διάσταση, στην µη λεκτική επικοινωνία», «η 
βιβλιογραφία από το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων είναι γεµάτη από διαπιστώσεις 
ότι η επιτυχία στον κόσµο της εργασίας είναι σε συνάρτηση µε τη δεξιότητα να 
δουλεύεις σε οµάδα και µάλιστα µε ανθρώπους µε διαφορετική προέλευση», «οι 
οµαδικές αποφάσεις που εµπεριέχουν πολλαπλές οπτικές µελών, είναι συνήθως 
καλύτερες από τις ατοµικές», «ο άνθρωπος διαµορφώνεται, ολοκληρώνεται και 
εξελίσσεται µέσα σε σχέσεις, µέσα σε οµάδες», «οι διαπροσωπικές σχέσεις 
διαµορφώνουν βιολογικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά», «οι σηµαντικοί άλλοι».  
 

Β. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
5. ΒΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ (60’) 
 
1. Στην ολοµέλεια. Ελάτε να συνεργαστούµε στο να διαµορφώσουµε την 
οµάδα µας. Θα χρειαστεί να µετακινηθούµε και να φτιάξουµε µικρότερες 
κοινωνικές ενότητες που µας επιτρέπουν να καλλιεργήσουµε ένα πρώτο 
βαθµό οικειότητας και να αρχίσουµε να γνωριζόµαστε καλύτερα. 
2. Όπως είσαστε στην ολοµέλεια κοιταχτείτε µεταξύ σας και διαλέξτε κάποιον, 
που σας είναι άγνωστος ή λιγότερο οικείος και που νιώθετε ότι θα θέλατε να 
τον γνωρίσετε περισσότερο. Φτιάξτε µια δυάδα.  
3.Μόλις φτιάξτε δυάδες µετακινήσετε τις καρέκλες και καθίστε όπου θέλετε 
στον χώρο. Βάλτε τις καρέκλες αντικριστά, ώστε να βλέπετε καλύτερα ο ένας 
τον άλλον… και πάρετε απόσταση από τις άλλες δυάδες, ώστε να 
δηµιουργήσετε ένα πιο προστατευµένο πλαίσιο για την µεταξύ σας κουβέντα. 
4. Γνωριστείτε µεταξύ σας λέγοντας κάποια βασικά για σας, …όνοµα κλπ, ή 
αν θέλετε δίνοντας µια εικόνα από τη καθηµερινότητά σας, µέσα από την 
οποία θα θέλετε ο άλλος να σας γνωρίσει καλύτερα…, κάτι απλό  που να 
µπορείτε να το µοιραστείτε σε αυτό το πλαίσιο και το χρόνο. Κουβεντιάσετε 
λίγο πώς συνέβη και βρεθήκατε οι δυο σας ανάµεσα στους 20, τι 
λειτούργησε… (5’). 
5. Μείνετε τώρα για λίγο µε τον εαυτό σας και ανατρέξτε στα σχολικά σας 
χρόνια σε µια θετική στιγµή, κάτι που ζήσατε ως µαθητές που το θυµόσαστε 
µε ζεστασιά και ευχαρίστηση. ∆ιαλέξτε εµπειρία που να νοιώθετε καλά να την 
µοιραστείτε σε αυτό το πλαίσιο και χρόνο.  
6. Ανταλλάξετε την εµπειρία που επιλέξατε µε το ταίρι σας, πάρετε λίγο χρόνο 
να βάλετε κοντά τις εµπειρίες σας, που µπορεί να µοιάζουν ή/και να 
διαφέρουν (10’) 
7. Η κάθε δυάδα να διαλέξει µια άλλη δυάδα µε το ίδιο κριτήριο: διαλέξτε από 
τους πιο άγνωστους αυτούς που έχετε διάθεση να γνωρίσετε καλύτερα και 
καθίστε µαζί. Κλείστε τον κύκλο, ώστε να µην αφήνετε ανοίγµατα σε 



επισκέπτες, οριοθετηθείτε από τις άλλες οµάδες, και συγκεντρωθείτε στη δική 
σας συναλλαγή στην τετράδα. 
8. Αρχικά γνωριστείτε µεταξύ σας η τετράδα µε τον εξής λίγο διαφορετικό 
τρόπο: ας παρουσιάσει ο καθένας το ταίρι του 
9. Αξιοποιώντας τις θετικές εµπειρίες, δείτε ποιες αρχές αναγνωρίζετε ότι 
παράγουν ανθρώπινο κλίµα και καλή στιγµή στην εκπαίδευση (20’). 
10. Μαζέψετε τώρα κάποια σηµεία της κουβέντας σας που θεωρείτε 
σηµαντικά να τα µοιραστείτε µε τους άλλους αργότερα στην ολοµέλεια - και να 
τα γράψετε σ’ ένα χαρτί της οµάδας. Μπορείτε να γράψετε διαπιστώσεις και  
συναισθήµατα από αυτό που βιώσατε µεταξύ σας και που βγάλατε από τις 
αφηγήσεις των εµπειριών σας, απαντώντας στο τι παράγει µια καλή στιγµή. 
11. Όταν τελειώσετε το γράψιµο, υπογράψτε το χαρτί σας µε τα ονόµατα των 
4 µελών αλλά και µε ένα όνοµα για την οµάδα σας που να εκφράζει την 
ταυτότητά σας ως οµάδα, να απορρέει από την κουβέντα σας κλπ. 
12. Οι µικρές οµάδες ανοίγουν στην ολοµέλεια χωρίς να χάσουν τη σύνθεσή 
τους και µοιράζονται µέσω του εκπροσώπου τους αυτό που αποφάσισαν. 
Σηµειώνονται οι αναφορές των οµάδων. 
13. Καθρεφτίζουµε το κεντρικό θέµα που εκφράζει η ολοµέλεια µέσα από την 
αλληλουχία µηνυµάτων που φέρνουν οι µικρές οµάδες. Βρίσκουµε την 
κλωστή που ενώνει όσα κατέθεσαν οι οµάδες. Κλείνουµε τη διεργασία 
ενθαρρύνοντας όποιον θέλει να εκφραστεί ως άτοµο πλέον.  
 
7. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (30’) 
 
«Τι προσδοκώ εγώ από το πρόγραµµα, τι το πρόγραµµα από εµένα (νοµίζω) και τι 
εγώ από τον εαυτό µου στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος». Γράψετε τις απόψεις 
σας, πρώτα ατοµικά και στη συνέχεια στις τετράδες (15 λεπτά).  
Στην ολοµέλεια παρουσιάζονται οι παράγραφοι που συντάχτηκαν από τις τετράδες 
και ακολουθεί σύνθεση των προτάσεων. Κλείνοντας, σηµειώσετε καθένας χωριστά σε 
ένα κοµµάτι χαρτί το τι κρατάτε στη φούχτα σας τελειώνοντας την πρώτη µέρα της 
επιµόρφωσης. Ένα συναίσθηµα, µια σκέψη, µια εικόνα…    
 
8. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Γράψτε (ανώνυµα) µια παράγραφο µε 3 πράγµατα που κρατάτε από την πρώτη µέρα 
του επιµορφωτικού αυτού προγράµµατος για το ρόλο σας ως εκπαιδευόµενου 
εκπαιδευτικού που πρόκειται από τη νέα σχολική χρονιά να προσπαθήσετε να 
εφαρµόσετε… κάτι καινούργιο που µάθατε… νιώσατε… βιώσατε…Φέρτε αύριο την 
παράγραφό σας για να τη συζητήσουµε όλοι µαζί.  
 
9. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ στις αίθουσες διδασκαλίας των τµηµάτων Α1 και Α2 
 
9Α. Εργαστείτε ατοµικά. (10’) Συµπληρώστε τα παρακάτω κενά επιλέγοντας τις 
κατάλληλες κατά τη γνώµη σας λέξεις:  
νωτιαίος µυελός, λοβοί, κέντρα, εγκέφαλος, νεύρα, περιφερειακό, στέλεχος, θάλαµος, 

υποθάλαµος, παρεγκεφαλίδα, προµήκης, µήνιγγες, φλοιός 
 
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Α…………………………. 

Β……………………………Γ……………………. 



ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: 

Α……….…………….Β……………………………Γ……………………. 

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 

Α………….….……….Β……………………………Γ…………………….. 

9Β. Τι είναι οι µήνιγγες; 

…………………………..…………………………………………………….. 

9Γ. Γράψτε δυο ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες 

…………………..……………………………….. 

9∆. Γράψτε δυο παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση 

………….…………………………………… 

9Ε. Πως έφτανε στην κατάσταση έκστασης η Πυθία κατά τη χρησµοδότηση στο 

Μαντείο των ∆ελφών; 

…………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

9ΣΤ. Ο καφές, ο καθαρός αέρας, το κρύο ντους βοηθούν ένα άτοµο να γίνει 
νηφάλιο µετά από µέθη 
Σωστό ή Λάθος; 
 



∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 
Απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις χρησιµοποιώντας το προτεινόµενο εκπαιδευτικό 
υλικό κατά περίπτωση. Ανοίξτε το pdf αρχείο του Κεφαλαίου 9 της Βιολογίας Α τάξης 
Λυκείου ή το σχολικό βιβλίο σε έντυπη µορφή στη σελίδα 153. ∆ιατρέξτε όλο το 
κεφάλαιο ώστε να απαντήσετε τις ερωτήσεις. 
 
Α. ∆ΟΜΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
1. (10’) Τα µέρη του Νευρικού Συστήµατος (ονοµαστικά)/ Εικόνες 1,3, 6, 2, 

Σχολικό Βιβλίο 

α …………………………………………………..…….. 

β …………………………………………………..…….. 

γ …………………………………………………..…….. 

 

2. (25’) Όργανα του Νευρικού Συστήµατος (ονοµαστικά)/ Λογισµικό Βιολογίας, 

Σχολικό Βιβλίο 

α …………………………………………………..…….. 

β …………………………………………………..…….. 

γ …………………………………………………..…….. 

Χρήση Λογισµικού Βιολογίας Β & Γ Γυµνασίου: 
Ανοίξτε τον φάκελο Λογισµικό Βιολογίας Β & Γ Γυµνασίου, επιλέξτε τον φάκελο 
G08-cd και µέσα σ’ αυτόν το biology. Στο κάτω µέρος της διαφάνειας που 
εµφανίζεται επιλέξτε το Κ και ακολούθως την Ερεθιστικότητα/Φως. Με το βέλος που 
εµφανίζεται στο δεξί κάτω µέρος της εικόνας πηγαίνετε στην 4η κατά σειρά 
διαφάνεια που έχει τίτλο ∆οµή και Οργάνωση Νευρικού Συστήµατος 
Μελετήσετε και αλληλεπιδράσετε µε τις ∆ιαφάνειες: 
-∆οµή και Οργάνωση του Νευρικού µας Συστήµατος  
-Εγκέφαλος. Περιστρέψτε την εικόνα πατώντας µε το ποντίκι πάνω στις ενδείξεις > 
<. Πατήστε µε το ποντίκι πάνω στους λοβούς για να δείτε τη θέση και τη λειτουργία 
τους 
-Τρόπος ∆ράσης του Νευρικού Συστήµατος. Κάντε κλικ µε το ποντίκι πάνω στον 
γιατρό 
Πατήστε µε το ποντίκι πάνω στην ένδειξη έξοδος και κλείσετε το Λογισµικό 
πατώντας Χ πάνω δεξιά. 
 
3. (10’) Μέρη του Εγκεφάλου (ονοµαστικά)/ Εικόνες 4,5,7, Λογισµικό Βιολογίας, 
Σχολικό Βιβλίο, ταινία Brain 
α …………………………………………………..…….. 

β …………………………………………………..…….. 

i) ………………………………………………… 

ii) ………………………………………………… 

iii) ………………………………………………… 



γ …………………………………………………..…….. 

 

4. (5’) Μήνιγγες: αριθµός, δοµή, θέση, ρόλος, βλάβες/ Εικόνα 8, Σχολικό Βιβλίο 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………………………………………………

…..………… 

…………………………………………………………………………………………

…………….. 



5. (5’) Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό: που υπάρχει, ρόλος/ Εικόνα 8, Σχολικό Βιβλίο 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………………………………………………

…..………… 

 

6. (5’) Λειτουργικές Περιοχές του Εγκεφάλου (ονοµαστικά)/ Σχολικό Βιβλίο 

α …………………………………………………..…….. 

β …………………………………………………..…….. 

γ …………………………………………………..…….. 

 

7. (5’) Ανώτερες Πνευµατικές Λειτουργίες του Εγκεφάλου/ Σχολικό Βιβλίο 

α. …………………………………………………..…….. 

i) ………………………………………………… 

ii) ………………………………………………… 

β. …………………………………………………..…….. 

γ. …………………………………………………..…….. 

i) ………………………………………………… 

ii) ………………………………………………… 

 

8. Πως (5’) Επιτυγχάνεται η Μάθηση; Εικόνες 9,10,11,12 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

 

9. (5’) Γράψτε δυο Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μάθηση 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

10. (5’) Πως ∆ιαβάζει ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος; Έγγραφο word  µε οµώνυµο τίτλο 



…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

11. (5’) Γιατί συχνά αισθανόµαστε να πετάει το µάτι µας; Έγγραφο word  µε 
οµώνυµο τίτλο 
…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

12. (5’) Γιατί συχνά αισθανόµαστε να µας τρυπούν βελόνες; Έγγραφο word  µε 
οµώνυµο τίτλο 
…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

13. (5’) Πως έφτανε στην κατάσταση έκστασης η Πυθία κατά τη χρησµοδότηση 
στο Μαντείο των ∆ελφών; Έγγραφο word  µε οµώνυµο τίτλο 
…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

14. (10’) Επίδραση Χηµικών Ουσιών στον Οργανισµό µας Power Point 
Παρουσίαση Alcohol Τσίτσας  
α. Πορεία απορρόφησης οινοπνεύµατος στον ανθρώπινο οργανισµό 
…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

 
β. Γιατί είναι πιο επικίνδυνη η κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους απ’ ότι 
στους ενήλικες; 
…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 



γ. Ποιες άλλες ψυχοτρόπες ουσίες γνωρίζετε που δρουν στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο; 
…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

δ. Μέσω ποιας χηµικής ουσίας δρουν οι «ουσίες» στον εγκέφαλό µας και τι 
προκαλούν; 
…………………………………………………..………………………………………

…………… 

…………………………………………………..………………………………………

…………… 

15. ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (40’) στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ πάνω στη ∆οµή και στις 
Λειτουργίες του Νευρικού Συστήµατος 
 
16. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (10’) ΠΑΝΩ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
16A. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ατοµικές απόψεις 
στην ολοµέλεια  
Προτείνει Εργασία σε Οµάδες 
Ωθεί τους µαθητές να εκτεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα θέµατα 
Ποιες και πόσες καινούριες έννοιες εισάγει 
Πως οικοδοµεί τις καινούριες έννοιες 
∆ιεύρυνση του Εµπειρικού πεδίου αναφοράς-Φτιάχνει νέες νοητικές αναπαραστάσεις 
για την οικοδόµηση των νέων εννοιών 
Για κάθε στόχο προτείνεται µία τουλάχιστον δραστηριότητα 
Μπορείς να πεις στο τέλος της ανάγνωσής του «µου άρεσε, είναι ενδιαφέρον» 
∆ίνει ευκαιρίες για προβληµατισµό πάνω στα νέα κοινωνικά δεδοµένα που 
δηµιουργούν οι Φυσικές Επιστήµες 
Ξεκαθαρίζει και αποσαφηνίζει όρους και έννοιες των Φυσικών Επιστηµών που 
χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή  
 
16Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Βασισµένο στο Φύλλο Περιοδικής Αυτοαξιολόγησης µαθητή του KEE-ΥΠΕΠΘ 
(1999) που αφορά στο µάθηµα «Νευρικό Σύστηµα» Α τάξης Γενικού Λυκείου, το 
οποίο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ενδοσχολικής 
Επιµόρφωσης «∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΟΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»  
 Οι ερωτήσεις αφορούν στο µάθηµα το οποίο συµµετείχες 
Βάλε σε κύκλο τις επιλογές σου 
1 . Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ένιωσα 
α. ενδιαφέρον,   β. πλήξη,   γ. ικανοποίηση,   δ. άγχος,   ε. χαρά,   στ. απογοήτευση,  
ζ. υπεροχή,   η. µειονεκτικότητα,   θ. κάτι άλλο (γράψε το)…………………………... 
2 . Κατανόησες εύκολα το µάθηµα ;   α. όχι,    β. σχετικά  γ. ναι 
3 . Θεωρείς ότι το µάθηµα είναι α. εύκολο, β. δύσκολο, γ. ούτε εύκολο ούτε δύσκολο 



4 . Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο στο µάθηµα αυτό ; ………………………………... 
5 . Νοµίζεις ότι έχεις ελλείψεις στην προαπαιτούµενη γνώση ;  
α. όχι,  β. λίγες,  γ. αρκετές,  δ. πάρα πολλές 
6 . Είχες αδυναµία στο να παρακολουθήσεις το µάθηµα ; Αν ναι που την αποδίδεις ;  
Α. Σε ελλιπή δική σου προσπάθεια 
Β. Σε άλλους προσωπικούς λόγους 
Γ. Σε ανεπάρκεια του τρόπου που διδάχτηκε το µάθηµα αυτό 
∆. Σε δυσκολία του θέµατος του µαθήµατος 
Ε. Σε κάτι άλλο (γράψε το) ………………………………………………..…………. 
ΣΤ. ∆εν είχα αδυναµία στην παρακολούθηση του µαθήµατος 
7 . Κατέβαλες προσπάθεια να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του µαθήµατος ; 
α. ελάχιστα,  β. µέτρια,  γ. αρκετή,  δ. πάρα πολλή 
8 . Πως νοµίζεις ότι µπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι αδυναµίες ; ………………….. 
……………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………….……………. 
9 . Συµµετείχες ενεργά στο µάθηµα ; α. Ελάχιστα, β. µέτρια, γ. αρκετά, δ. πάρα πολύ 
10 . Εκφράστηκες µε άνεση στον προφορικό λόγο ; 
α. Ελάχιστα,  β. µέτρια,  γ. αρκετά,  δ. πάρα πολύ 
11 . Νιώθεις ικανοποιηµένος από τη διδασκαλία του µαθήµατος ; 
α. Ελάχιστα,  β. µέτρια,  γ. αρκετά,  δ. πάρα πολύ 
12 . Τι θα ήθελες να αλλάξει στη διδασκαλία του µαθήµατος ; …………………… 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
13 . Χαρακτήρισε τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια του µαθήµατος (µπορείς να έχεις 
περισσότερες της µιας επιλογές) : 
α. ήρεµος,  β. προσεκτικός,  γ. συνεργάσιµος,  δ. καλλιεργηµένος,  ε. δραστήριος,  
στ. κεφάτος,  ζ. παρορµητικός,  η. µεθοδικός,  θ. στοχαστικός,  ι. τεµπέλης,  
ια. ήσυχος,  ιβ. συγκρατηµένος,  ιγ. ντροπαλός,  ιδ. οµιλητικός , ιε. ευφυής. 
14 . Η επιµορφώτριά σου είναι ικανοποιηµένη από την επίδοσή σου ; Τι νοµίζεις ; 
α. Ελάχιστα,  β. µέτρια,  γ. αρκετά,  δ. πάρα πολύ 
 
18. ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΠΟΥΣΙ» ΤΟΥ Ν ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ (30’):  
α. ∆ιαβάστε, σε τετράδες, το ποίηµα «Πούσι» του Ν. Καββαδία που περιέχεται σε 2 
φωτογραφίες στον οµώνυµο φάκελο 
β. Παρακολουθείστε τη διδασκαλία του ποιήµατος «Πούσι» του Ν. Καββαδία από τη 
φιλόλογο που θα το διδάξει 
Στο ποίηµα συµπλέκονται πραγµατικές και φανταστικές εικόνες. (i) Να διαχωρίσετε 
τα πραγµατικά από τα φανταστικά στοιχεία. (ii) Ποια είναι η συναισθηµατική 
κατάσταση του ποιητή που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την έξοδό του από την 
πραγµατικότητα; (iii) Ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες συµβάλλουν επιπλέον στη 
συναισθηµατική αυτή κατάσταση του ποιητή;  
γ. Το ποίηµα αυτό θα µπορούσε να γίνει ένας ζωγραφικός πίνακας. Ο ποιητικός 
φακός δίνει όλες τις λεπτοµέρειες, το χρόνο, τον τόπο, τα πρόσωπα, τα ναυτικά 
αντικείµενα, τα χρώµατά τους. Αποµονώσετε τους στίχους του ποιήµατος που σας 
εντυπωσίασαν περισσότερο και προσπαθήστε να συνθέσετε την εικόνα που σας 
δηµιούργησε η ανάγνωσή τους, χρησιµοποιώντας τις προτεινόµενες εικόνες του 
οµώνυµου φακέλου. Γράψτε κι ένα µικρό κείµενο που να τις δένει µεταξύ τους. Το 
δηµιούργηµά σας παρουσιάστε το µε λογισµικό παρουσίασης (Power Point) αν σας 
είναι δυνατόν……………………..  
 



19. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ∆ΙΗΜΕΡΟΥ (15’) 
Σε µια παράγραφο γράψατε χθες, ανώνυµα, στο σπίτι σας, 3 πράγµατα που 
κρατήσατε από την πρώτη µέρα του επιµορφωτικού αυτού προγράµµατος σχετικά µε 
το ρόλο σας ως εκπαιδευόµενου εκπαιδευτικού που πρόκειται από τη νέα σχολική 
χρονιά να προσπαθήσει να εφαρµόσει… κάτι καινούργιο που έµαθε… 
ένιωσε…βίωσε…Συζητήσετε τις παραγράφους σας σε τετράδες και γράψτε µια νέα 
παράγραφο, συνθέτοντάς τις. Παρουσιάστε τις σκέψεις σας στην ολοµέλεια. 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

«∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΕΝΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΕΑΣ 

ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 

 

Πρόγραµµα ∆ιηµέρου 
σε Γενικό Λύκειο 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
 
Α. ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑ στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών  

1. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

2.ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑΣ-

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (10’) 

3. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (10’)    

4. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ (10’) 

 

Β. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ 

5. ΒΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ (60’) 

6. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ- ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (10’) 

7. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (30’) 

8. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

 
9. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ στις αίθουσες διδασκαλίας των τµηµάτων Α1 και Α2 (150’) 

9(Ι). ∆ιερεύνηση πρότερων γνώσεων Νευρικού Συστήµατος (10’) 

9(ΙΙ) ∆ιδασκαλία της Βιολογίας του Νευρικού Συστήµατος (110’) 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ (15’) 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (40’) στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών 

Παρουσίαση των Εργασιών των Οµάδων πάνω στη ∆οµή και στις 

Λειτουργίες του Νευρικού Συστήµατος, Αναστοχασµός πάνω στο Φύλλο 

Εργασίας και Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίου Αυτοαξιολόγησης 

9(IΙΙ) Το Ποίηµα «Πούσι» του Ν Καββαδία (30’): διδασκαλία 

φιλολόγου 

9(IV) Μυική Συναρµογή: διδασκαλία Γυµνάστριας 

10. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ∆ΙΗΜΕΡΟΥ (10’) 

11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ στο 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών  

 
 


