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ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

Σχόλια συμμετεχόντων: 

 

Ως εν ενεργεία εκπαιδευτικός με αρκετά χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας επέλεξα 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές 

προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», ώστε να διαχειρίζομαι τις νέες 

προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, μαθαίνοντας για τις νέες τάσεις στην 

καθημερινή παιδαγωγική πρακτική τις οποίες θα μπορέσω να ενσωματώσω 

προσεγγίζοντας  τες με καινοτόμες τεχνικές που θα αναδείξουν πιο δυναμικά τη 

διδασκαλία μου. Προτείνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα για 

εκπαιδευτικούς που σκέφτονται και δρουν έξω από τα καθιερωμένα έχοντας μία 

διαφορετική αντίληψη και  φιλοσοφία για το παιδαγωγικό γίγνεσθαι της σύγχρονης 

εποχής.  

Ι.Τ, εκπαιδευτικός ΠΕ80 

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση" έμεινα πολύ ικανοποιημένη και το 
θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους εκπαιδευτικούς. Αρχικά η οργάνωση του 
προγράμματος ήταν κάτι περισσότερο από άρτια, τηρήθηκε απόλυτα το 
χρονοδιάγραμμα, η διαδικτυακή αποστολή του υλικού ήταν έγκαιρη, και οι 
επιμορφωτές ήταν πρόθυμοι να μας απαντήσουν άμεσα σε όποιο τυχόν ερώτημα ή 
αίτημα προέκυπτε. Οι εκπαιδευτές, κυρία Μπότσογλου, κύριος Ρουσάκης και η κυρία 
Γκόρια είναι πολύ καλά καταρτισμένοι, υπήρχε πολύ καλή συνεργασία, και ενώ 
πρόκειται για εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα, δημιουργήθηκε συνολικά 
ένα φιλικό και ανθρώπινο κλίμα από την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, 
κα. Μπότσογλου. Εν κατακλείδι, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε 
στις προσδοκίες μου. Απέκτησα πολλές γνώσεις, τις οποίες σίγουρα θα αξιοποιήσω 
και με βοήθησε σημαντικά στην προσπάθεια μου για προσωπική και επαγγελματική 
εξέλιξη.  

Πολίτη Βικτώρια, Εκπαιδευτικός ΠΕ 71 
 

Παρόλο που έχω πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση διαβάζω πράγματα που ακούω 
για πρώτη φορά. Τα περισσότερα από αυτά εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Πολλά από 
αυτά θα δοκιμάσω μόλις έχω την ευκαιρία να επιστρέψω στην τάξη. Χρήσιμη επίσης 
και ενδιαφέρουσα η προσθήκη βίντεο. Πολύτιμο και το υλικό εκτός του βασικού. Θα 
ήθελα να βρω περισσότερες πρακτικές ιδέες. Οι επιμορφωτές ευγενικοί, και 
πρόθυμοι πάντα να μας βοηθήσουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν μετάνιωσα για τη 
συμμετοχή μου. 

Ε. Κ. Εκπαιδευτικός Πε 70 

Θεωρώ ότι το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό. Οι 



 

εκπαιδευτές αναρτούσαν πλούσιο υλικό, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το οποίο 
ήταν πλήρως κατανοητό, βασισμένο στα χαρακτηριστικά των σύγχρονων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως αυτά ισχύουν σε διεθνές επίπεδο. Υπήρξε συχνή 
ανατροφοδότηση και ανταπόκριση σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ζήτησα. Η 
πλατφόρμα εκπαίδευσης, ήταν ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση της και πάντα 
ενημερωμένη. Πιστεύω ότι η ολοκλήρωσή του προγράμματος, θα αποτελέσει για 
μένα σημαντικό εργαλείο τόσο στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, όσο και στην 
επαγγελματική μου ανάπτυξη.  

Υ.Δ. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
 

Λόγω περιορισμένου χρόνου η εμπλοκή μου δεν είναι η αναμενόμενη. Παρόλα αυτά, 
διαβάζω το υλικό που είναι πολύ στοχευμένα δομημένο και κατανοητό. Οι ασκήσεις, 
είναι σύντομες, επίσης στοχευμένες και "κουμπώνουν" στο υλικό και είναι πράγματι 
μια μορφή ελέγχου της κατανόησης των όσων μελετώ. 

Χ.Σ Καθηγήτρια Αγγλικών 
 
Μέχρι στιγμής έχω μείνει ικανοποιημένη από το περιεχόμενο του προγράμματος κι 
ανυπομονώ για τη συνέχεια. Ειδικότερα, για την προσέγγιση της ανεστραμμένης 
τάξης (επίκαιρη γαρ!) και τα σχολεία Waldorf (πρώτη φορά το άκουσα από εσάς). Οι 
απαντήσεις στα ερωτήματα και οι λύσεις στα προβλήματα είναι άμεσες. Μου 
αρέσουν οι διαφορετικού τύπου αξιολογικές ασκήσεις, αλλά και τα είδη με τα οποία 
μας παρέχονται οι γνώσεις. Καλή μας συνέχεια. 

Φ.Μ, ΠΕ 60 
 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εξελίσσεται με πολύ δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. 
Το υλικό είναι σαφές και στοχευμένο. Δεν πλατιάζει, αλλά εστιάζει σε ουσιαστικούς 
και χρήσιμους τομείς της παιδαγωγικής επιστήμης και της διδακτικής διαδικασίας. Η 
αξιολόγηση συνδυάζει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δίνοντας την ευκαιρία 
της ανατροφοδότησης. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα το διαδραστικό βίντεο! 
Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι το επιμορφωτικό πρόγραμμα συμβαδίζει απόλυτα με τον 
τίτλο του ως προς την καινοτομία.  

Πράππας Ιωάννης ΠΕ70 
 
Το πρόγραμμα << Καινοτόμες Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στη 
Διδασκαλία και τη Μάθηση>> είναι πολύ ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και το 
εκπαιδευτικό υλικό ιδιαίτερα βοηθητικό και ενδιαφέρον. Η ενημέρωση από τους 
υπεύθυνους του προγράμματος είναι συνεχής με αποτέλεσμα να είσαι ενήμερος ανά 
πάσα ώρα και στιγμή για το τι έχει δημοσιευθεί. Τα quiz, στο τέλος κάθε μαθήματος, 
σε βοηθούν να κατανοήσεις περισσότερο τα βασικά σημεία, καθώς επίσης και να τα 
μελετήσεις εις βάθος. Τέλος, οι εργασίες και τα video που δημοσιεύονται για 
επιπλέον γνώση σου δίνουν την ευκαιρία να εξασκηθείς και ως ένα βαθμό να κάνεις 
''πράξη'' αυτά που μελετάς. 

 Τ. Χ. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
 
 

 


