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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ &  
        Β/ΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
        ΧΟΛΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ  
        8
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ 

        ΝΟΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
        ΜΟΙΡΕ                                             
        Πληροφορ.: Μπαγιάτη Ειρήνη      
        Τηλζφωνο  & Φαξ :2892340350       
        Κιν. Τηλ.: 6936564225 
        Email: ebagiati@gmail.com 
        Ιςτοςελίδα: http://ebagiati.weebly.com     
        Διεφθυνςη: Δήμοσ Γόρτυνασ – Τ.Κ. 70012 – Άγιοι Δζκα 

   
ΘΔΜΑ: «Δπηκνξθωηηθά ζεκηλάξηα κε ζέκα: Εξοπθολογιζμόρ ηηρ διδακηέαρ ύληρ ζηο Δημοηικό 

Σσολείο και απσέρ για ηη μάθηζη από ηην UNESCO. Ανάλςζη βινηεοζκοπημένηρ διδαζκαλίαρ η οποία 

αξιοποιεί ηιρ απσέρ ηηρ Κοινωνικο-γνωζηικήρ θεωπίαρ   Μάθηζηρ και ζςγκεκπιμένα ηη Διεπεςνηηική μέθοδο» 

 

Σχκθσλα κε ην Π.Γ. 201/98, θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 2/ζέζηωλ θαη άλω Γεκνηηθώλ Σρνιείωλ 

ηεο 8εο Πεξηθέξεηαο Π.Δ.Ν. Ηξαθιείνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ 

ηε Σρνιηθή Σχκβνπιν θ. Μπαγηάηε Δηξήλε, κε ζέκα: «Εξοπθολογιζμόρ ηηρ διδακηέαρ ύληρ ζηο Δημοηικό Σσολείο 

και απσέρ για ηη μάθηζη από ηην UNESCO. Ανάλςζη βινηεοζκοπημένηρ διδαζκαλίαρ η οποία αξιοποιεί ηιρ απσέρ ηηρ 

Κοινωνικο-γνωζηικήρ θεωπίαρ   Μάθηζηρ και ζςγκεκπιμένα ηη Διεπεςνηηική μέθοδο» 

 

Σηόρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα  θαη ηε θηινζνθία 

αλαδηάξζξσζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν απφ ην ΥΠΠΔΘ ππφ ην πξίζκα 

ησλ ζεκαληηθψλ πνξηζκάησλ ηεο ηξέρνπζαο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Αθφκε, λα 

θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο αιιάδεη ζηα ζρνιεία ζήκεξα, πξνζπαζψληαο λα γίλεη 

πην καζεηνθεληξηθφο, λα ζπλδεζεί ην ζρνιείν κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο θαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ζηε ζθέςε παξά ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ απιή εμάζθεζε, θαη θπξίσο, λα θαηαλνήζνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 

Τα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 1ν ΓΣ Μνηξώλ θαη ώξεο 12:00΄- 14:00΄, 

ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πξφγξακκα, σο εμήο:  

 

 Τελ Γεπηέξα 24 Οθηωβξίνπ 2016 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γ΄ ηάμεο . 

 Τελ Τξίηε 25 Οθηωβξίνπ 2016 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Δ΄ ηάμεο . 

 Τελ Τεηάξηε 26 Οθηωβξίνπ 2016 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Ση΄ ηάμεο . 

 Τελ Γεπηέξα 31 Οθηωβξίνπ 2016 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γ΄ ηάμεο . 

 Τελ Τξίηε 1 Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Β΄ ηάμεο.  

Η  ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ππνρξεσηηθή (Π.Γ. 201/98 άξζξν 14, παξ. 4). Τα παηδηά δε 

ζα ζρνιάζνπλ θαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο∕Γηεπζύληξηεο θαη νη θ.θ. Πξνϊζηάκελνη∕λεο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ 

απαζρόιεζή ηνπο. 
Η παξνχζα πξφζθιεζε έρεη αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σρνιηθήο Σπκβνχινπ 8εο Πεξηθέξεηαο 

(http://ebagiati.weebly.com : Δθπαίδεπζε αλαθαιχπηνληαο ηελ άγλνηα καο), ζηελ ελφηεηα επηκφξθσζε – 

επηθείκελα ζεκηλάξηα. 

 
Η χολική φμβουλος 

 
Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη    

 
 
 

 
 

 

 

Μνίξεο, 21/10/2016 

 

Αξ. Πξση.: 84 

 

Πξνο:   
 

Τνπο θ.θ Γ/ληέο,/ληξηεο, ηνπο 

Πξντζηακέλνπο /εο ησλ Γεκνηηθψλ   

Σρνιείσλ 8εο Πεξηθέξεηαο Ν. Ηξαθιείνπ  

 

Κνηλ.:         

1) θ. Πεξηθεξεηαθφ Γ/ληή Π.Δ.   

θαη Γ.Δ. Κξήηεο 

2) θ. Πξντζηάκελν    

Δπηζηεκνληθήο-Παηδαγσγηθήο 

Καζνδήγεζεο Π.Δ. Κξήηεο 

3) Τνλ θ. Γ/ληή Α/ζκηαο Δθπ/ζεο 

Ν. Ηξαθιείνπ 

 

 

 

mailto:ebagiati@gmail.com
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ΘΕΜΑ: «Εξοπθολογιζμόρ ηηρ διδακηέαρ ύληρ ζηο Δημοηικό Σσολείο και απσέρ για ηη μάθηζη από 

ηην UNESCO. Ανάλςζη βινηεοζκοπημένηρ διδαζκαλίαρ η οποία αξιοποιεί ηιρ απσέρ ηηρ Κοινωνικο-γνωζηικήρ 

θεωπίαρ Μάθηζηρ και ζςγκεκπιμένα ηη Διεπεςνηηική μέθοδο» 

Ηκεξν-

κελίεο 
Ώξα Θέκα Δηζεγήηξηα Πεξηερόκελν Πξνζέγγηζε Γηάξθεηα 
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11:50 - 

12:00   
Πξνζέιεπζε  10΄ 

12:00-

12:45 

Εξοπθολογιζμόρ 

ηηρ διδακηέαρ 

ύληρ ζηο 

Δημοηικό Σσολείο 

και απσέρ για ηη 

μάθηζη από 

ηην UNESCO 

Γξ.  

Μπαγηάηε 

Δηξήλε  

Σρ. 

Σχκβνπινο 

8εο 

Πεξηθέξεηαο 

Υπφ ην πξίζκα ηεο ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θξίλεηαη αλαγθαίν 

λα γίλεη εμνξζνινγηζκφο ηεο δηδαθηέαο 

χιεο, ψζηε: λα εμνηθνλνκεζεί πνζνηηθφο 

θαη πνηνηηθφο ρξφλνο γηα δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή 

ζθέςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο δηεξεπλεηηθήο- 

αλαθαιππηηθήο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο. 

Οη έξεπλεο απηέο καο έρνπλ πξνζθέξεη 

λέεο ηδέεο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο ζε πνιινχο 

ηνκείο κειέηεο. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ν ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο αιιάδνπλ ζηα ζρνιεία 

ζήκεξα, εμαζθαιίδνληαο ηελ ελεξγφ θαη 

επνηθνδνκεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, 

ρξφλν γηα εκβάζπλζε ζηε δηδαθηέα χιε 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαπηπμηαθέο 

θαη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ. 

Δκπινπηηζκέλε 

εηζήγεζε 
45 ‘  

12:45 - 

13:45 

Ανάλςζη 

βινηεοζκοπημένηρ 

διδαζκαλίαρ η 

οποία αξιοποιεί 

ηιρ απσέρ ηηρ 

Κοινωνικο-

γνωζηικήρ 

θεωπίαρ   

Μάθηζηρ και 

ζςγκεκπιμένα ηη 

Διεπεςνηηική 

μέθοδο 

Βηληενζθνπεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

πινπνίεζε ε Σρνιηθή Σχκβνπινο ζε 

καζεηέο Γ΄ ηάμεο ηνπ ΓΣ Βαγηνληάο, θαη 

απνζθνπνχζε ζηελ απζεληηθή κάζεζε 

πνπ εζηηάδεη ζηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο πνπ 

νη καζεηέο απνθηνχλ ζην ζρνιείν κε 

δεηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη κε 

ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.  

Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία αμηνπνίεζε 

ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθν-γλσζηηθήο 

ζεσξίαο   Μάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε 

Γηεξεπλεηηθή κέζνδν πιαηζησκέλε κε 

πνιιαπιέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, φπσο: 

 Δξγαζία ζε νκάδεο  

 Σθηηζνγξαθία ελλνηψλ 

 Πείξακα 

 Ηκηδνκεκέλν δηάινγν, 

ζπδήηεζε.  

Η δηδαζθαιία ζηφρεπζε ζηελ αλαδφκεζε 

ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ 

πξνο ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή άπνςε.  

Βίληεν  

Δκπινπηηζκέλε 

εηζήγεζε 

60΄ 

13:45 

– 

14:00 

Δξωηήζεηο-Σπδήηεζε-Σπκπεξάζκαηα 15΄ 

 


