
Η ανάπτυξη της δικής μας κοινότητας: 

Δείγμα «καλής πρακτικής» 

 
Θάλεια Χατζηγιάννογλου, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής 



Σχολεία ΕΑΕΠ στην Α΄ Αθήνας 

228 Δημοτικά Σχολεία 

75 Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ  

• Πλειονότητα εκπαιδευτικών άνω των 40, 

με αρκετά χρόνια εμπειρίας στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

• Οι κενές θέσεις καλύπτονται συνήθως με 

αποσπάσεις από τη Δευτεροβάθμια και 

για φέτος με μετατάξεις.  

 

 



Θα μιλήσουμε 

• Για το σκεπτικό της κοινότητας πρακτικής 

• Τα βήματα εφαρμογής 

• Την πρώτη συνάντηση 

• Τη δομή των έργων (project) 

• Τα κριτήρια σχεδιασμού των έργων 

• Τη διάχυση 

• Special gift 

 

 

 



Το σκεπτικό για την κοινότητα 

πρακτικής 

• Επιμόρφωση στο ΠΕΑΠ 

• Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο 

του ΠΕΑΠ (Μοντέλο TPACK) 

• Διάχυση 



Από την θεωρία στην Πράξη 

• Σχεδιασμός Επιμορφωτικού Προγράμματος «ΠΕΑΠ με 
τη χρήση Νέων Τεχνολογιών» (Δημιουργία project, βάσει 
του υλικού του ΠΕΑΠ, κάνοντας χρήση ΤΠΕ) 

• Καθορισμός και περιεχόμενο συναντήσεων (Σάββατο/ 3-
4 ώρες).  

• Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

• Ενημέρωση συμμετεχόντων (συμβόλαιο) 

• Εξατομικευμένη υποστήριξη από τη Σύμβουλο, με 
επισκέψεις στα σχολεία και παρακολούθηση της πορείας 
του project 

• Αποτελέσματα (Αποστολή καλών πρακτικών στο 
Πανεπιστήμιο) 

 



Πρώτη συνάντηση (10/2012) 

• Αλληλογνωριμία 

• Σχεδιασμός project (μελέτη υλικού ΠΕΑΠ) 

• Ιστοχώρος ΠΕΑΠ 

• Ανάρτηση project (project review by the school 

advisor) 

• Αναστοχασμός (penzu) 

• Κατασκευή ιστοχώρου για την ανάρτηση του 

project (wikispaces) 

• Online συναντήσεις (oovoo, chatzy) 

 

http://eltaapeap.pbworks.com/
http://137eflac.wikispaces.com/Reflections
http://celebkids.wikispaces.com/Introduction


Δομή του έργου (project) 

• Τίτλος 

• Περίληψη 

• Σκοπός και Στόχοι  

(Bloom’s updated taxonomy) 

• Διαδικασία (Lesson Plan for every lesson) 

• Προϊόντα  

• Αξιολόγηση 

• Αναστοχασμός 

 

http://byrdseed.com/differentiator/
http://mypicturesquename.wikispaces.com/Lesson+1
http://celebkids.wikispaces.com/our+product+-+a+game
http://137eflac.wikispaces.com/Students'+assessment


Κριτήρια Σχεδιασμού 

1. Σύνδεση με το ΠΕΑΠ 

2. Παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα. 

3. Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

4. Δημιουργική χρήση των ΤΠΕ. 

5. Βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα και 

6. Αποτελέσματα και οφέλη. 

 



Διάχυση 

• Υποδειγματικές διδασκαλίες 

• Παρουσιάσεις σε συνέδρια 

• Booklets  

• Πρεσβευτές ΠΕΑΠ 

 

http://eltaa.wikispaces.com/Model+Lessons
http://eltaa.wikispaces.com/eltaa+Booklets
http://eltaa.wikispaces.com/eltaa+Booklets


Έργα (Projects) 

• Αντωνίου Κωνσταντίνα: “Learn English with 

Peppa” 

• Booklet: Using the video with VYL 

http://conelt.wikispaces.com/  

 

 

 

http://conelt.wikispaces.com/
http://conelt.wikispaces.com/


Έργα (Projects) 

• Βενέτη Φωτεινή: “The view from my window” 

etwinning (Ετικέτα ποιότητας) 

• Booklet: Using readers with VYL 

• http://new-twinspace.etwinning.net/web/p93973 

 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p93973
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p93973
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p93973


Έργα (Projects) 

• Γύφτουλα Γεωργία: “My f@acebook stories” 

• Booklet: Digital storytelling with VYL 

• http://myfacebookstories.wikispaces.com/  

 

 

http://issuu.com/hadzigiannoglou/docs/digital_storytelling_booklet_revise
http://myfacebookstories.wikispaces.com/


Έργα (Projects) 

• Δασουρά Όλγα: “My first e-book” 

• Booklet: Using the ipad with VYL 

• http://myfirstebook.wikispaces.com 

 

http://issuu.com/hadzigiannoglou/docs/ipad_-_its_use_in_the_classsroom
http://myfirstebook.wikispaces.com/


Έργα (Projects) 

• Ζαφειροπούλου Μαρίζα: “My picturesque name” 

• Booklet: Teacher diaries within the PEAP context 

http://mypicturesquename.wikispaces.com 

 

http://mypicturesquename.wikispaces.com/
http://mypicturesquename.wikispaces.com/


Έργα (Projects) 

• Κωσταρέλου Θάλεια: “If you’re happy, clap your 

hands” 

• http://137eflac.wikispaces.com/  

• Booklet: Talking pictures within the PEAP context 

 

 

 

http://137eflac.wikispaces.com/
http://137eflac.wikispaces.com/
http://137eflac.wikispaces.com/
http://137eflac.wikispaces.com/
http://137eflac.wikispaces.com/
http://137eflac.wikispaces.com/
http://137eflac.wikispaces.com/
http://137eflac.wikispaces.com/
http://137eflac.wikispaces.com/


Έργα (Projects) 

• Κοσμετάτου Αλεξία: “The tree out of my house” 

     etwinning (Ευρωπαϊκή ετικέτα Ποιότητας) 

• Booklet: CLIL within the PEAP context 

• http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94072  

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94072
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94072
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94072
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94072
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94072


Projects  

• Μαρτίνη Μαριάννα: “Celeb Kids” 

• http://celebkids.wikispaces.com/home  

• Booklet: Using the ipad with VYL 

 

 

http://celebkids.wikispaces.com/home
http://celebkids.wikispaces.com/home


Έργα (Projects) 

• Χαλκιά Ιωάννα: “Cartoons bits and bytes” 

• http://cartoonsbitsandbytes.wikispaces.com/  

• Booklet: Becoming a reflective teacher 

 

http://cartoonsbitsandbytes.wikispaces.com/
http://cartoonsbitsandbytes.wikispaces.com/


Αποτελέσματα 

• Επαγγελματική ασφάλεια (occupational security) 

• Επαγγελματική ανάπτυξη (professional 

development) 

• Ποιότητα (quality) 

• Δημιουργία σχέσεων (relationship building) 

• Ενημέρωση για σύγχρονες μεθοδολογίες-TPACK, 

CLIL- και συνεργατικές δυνατότητες-etwinning 

(Keeping up to date with modern methodologies) 

• Διάχυση καλών πρακτικών (dissemination) 

• Διαμοιρασμός γνώσης (Knowledge sharing)  

 

 

 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

E-book (special gift) 

http://goo.gl/90lVrL  

“The use of ICT in the A/B Primary School EFL 

Classes” 

 

http://goo.gl/90lVrL

