
                                                                                                                   
 

Workshop «Μεθοδολογία Συν-δημιουργίασ» 
 

 

Τόποσ: Αθήνα   

Ρ/Σ τούντιο - Εργαςτόριο Διαφόμιςησ και Δημοςύων χϋςεων - Πϊντειο 

Πανεπιςτόμιο Οδόσ Χιλλ 3-5, Πλϊκα 

Χρόνοσ:  ϊββατο, 10 Μαώου 2014, 9:00-14:00 

Διοργάνωςη: Εκπαιδευτικό Ραδιοτηλεόραςη ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού 

ϋργου MEDEAnet  για την αξιοπούηςη των Ψηφιακών Μϋςων ςτη μϊθηςη.  

Συμμετέχοντεσ: 30 εκπαιδευτικού τησ μεταδευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, οι 

οπούοι ανόκουν ςε διαφορετικούσ τομεύσ. Οι εκπαιδευτικού, οι οπούοι θα 

επιλεγούν παρακαλούνται να φϋρουν τουσ προςωπικούσ υπολογιςτϋσ τουσ. 

Κριτήρια επιλογήσ:  

Η προτεραιότητα θα εύναι χρονικό (ημερομηνύα υποβολόσ ηλεκτρονικόσ 

αύτηςησ) ςε ςυνδυαςμό με τουσ αντύςτοιχουσ τομεύσ ωσ εξόσ: 

Σομεύσ 
 

ςυμμετϋχοντεσ 

Πληροφορικόσ-Σηλεπικοινωνιών και Δικτύων 5 
Εφαρμοςμϋνων Σεχνών 5 
Επικοινωνύασ και ΜΜΕ 5 
Πολιτιςμού και Αθλητιςμού 2 
Σουριςμού και Μεταφορών 2 
Τγεύασ –Αιςθητικόσ και Κοινωνικών Τπηρεςιών 2 
Ένδυςησ και Τπόδυςησ 2 
Σροφύμων και ποτών 2 
Τπόλοιποι τομεύσ 5 
 

Ενημέρωςη:  

Οι εκπαιδευτικού θα ενημερωθούν από τα  ΙΕΚ και από αύτηςη που θα αναρτηθεύ 

ςτο διαδύκτυο από την Εκπ.Ραδιοτηλεόραςη και ςτο site του ϋργου MEDEAnet. 

Οι αιτόςεισ θα γύνουν ηλεκτρονικϊ ϋωσ τισ 25-4-2014 

Ανακούνωςη ςυμμετεχόντων: 2-5-2014 

Κεντρική ειςηγήτρια ςτο ςεμινϊριο:  

Η Δρ. Μπϋττυ (Παναγιώτα) Σςακαρϋςτου  

http://www.edutv.gr/
http://www.medeanet.eu/
http://www.tsakarestou.com/


                                                                                                                   
 

Επύκουρη Καθηγότρια ςτο Σμόμα Επικοινωνύασ, Μϋςων και Πολιτιςμού, ςτο 

Πϊντειο Πανεπιςτόμιο και επικεφαλόσ του Εργαςτηρύου Διαφόμιςησ και 

Δημοςύων χϋςεων. 

Στόχοσ: 

Η επιμόρφωςη θα επικεντρωθεύ ςτη μεθοδολογύα ςυνδημιουργύασ ςε ομϊδεσ 

μεταξύ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικών, οι οπούοι πρϋπει να ϋχουν  

διαφορετικό προφύλ. Οι ςυμμετϋχοντeσ θα παρακολουθόςουν την παρουςύαςη 

τησ νϋασ τϊςησ “Flipping the classrooms”, κατϊ την οπούα ο εκπαιδευτικόσ 

παρϋχει κατϊλληλεσ πηγϋσ ςτουσ ςπουδαςτϋσ για μελϋτη ςτο ςπύτι ώςτε να 

αξιοποιηθούν οι ευκαιρύεσ κριτικόσ ςκϋψησ που προςφϋρονται μόνο μϋςα ςτην 

κοινωνικό δομό τησ τϊξησ.  

τηριζόμενοι ςτην πρόκληςη αξιοπούηςησ και υποςτόριξησ τησ νϋασ 

εκπαιδευτικόσ μεθοδολογύασ και εργαζόμενοι ςε ομϊδεσ, θα ςυν-δημιουργόςουν 

projects εςτιϊζοντασ ςτην επύλυςη των αυθεντικών προβλημϊτων που 

δημιουργούνται ςτην πορεύα. Αναπτύςςοντασ το τελικό προώόν, ςτοχεύεται η 

ανϊδειξη τησ δυναμικόσ και των δεξιοτότων τησ ομϊδασ ώςτε να προςεγγύςουν 

ςυναρπαςτικϋσ και ελκυςτικϋσ ςτουσ νϋουσ μεδοδολογύεσ μϊθηςησ. 

Μεθοδολογία: 

 Εργαςύα ςε ομϊδεσ – ςυνεργατικό μϊθηςη 

 Επύλυςη προβλόματοσ 

 Επιλογό απόφαςησ 

 Βιωματικό μϊθηςη 

 Αξιολόγηςη 

Συμπληρωματικέσ ειςηγήςεισ:  

1. Δραςτηριότητεσ  του ϋργου MEDEAnet,  

2. Η μεθοδολογύα Flipping the classrooms,  

οφύα Παπαδημητρύου, Εκπαιδευτικό Ραδιοτηλεόραςη 

Παρουςιάςεισ: 

 Educational Radiotelevision in MEDEAnet project 

 Flipping the classrooms 

 

http://www.media-and-learning.eu/users/sofia-papadimitriou
http://www.slideshare.net/sofipapadi/edutvmedeanet
http://www.slideshare.net/sofipapadi/flipping-the-classroom-32320674

