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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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e-mail:
website:
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ΠΡΟΣ:
1. Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου.
2. Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων
παιδαγωγικής μου ευθύνης, περιοχής
Ιεράπετρας (δια της Δ/νσης)
3. Εκπ/κούς σχολικών μονάδων
παιδαγωγικής μου ευθύνης, περιοχής
Ιεράπετρας (δια της Δ/νσης του
σχολείου)
ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.
2. Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας
Εκπ/σης Κρήτης.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπ/κών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης περιοχής
Ιεράπετρας,

παιδαγωγικής

ευθύνης

Σχολικού

Συμβούλου

Α.

Κατσαγκόλη, σε επιμορφωτικό σεμινάριο»
Αγαπητές/τοι συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των διασχολικών, παιδαγωγικών επιμορφώσεων και σεμιναρίων σχολικών
μονάδων παιδαγωγικής μου ευθύνης, καλούνται οι εκπ/κοί Β/θμιας Εκπ/σης όλων των
ειδικοτήτων που επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε δυο επιμορφωτικά σεμινάρια με
θέμα: «Διαφοροποιημένη διδασκαλία: από την θεωρία στην διδακτική πράξη, No1».
Το 1ο επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/12/2016 και ώρα
12:00-14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΓΕΛ Ιεράπετρας.
Στην αρχή του δευτέρου τετραμήνου, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη
επιμορφωτική συνάντηση, όπου οι συμμετέχοντες συνάδελφοι του 1ου επιμορφωτικού
σεμιναρίου, μετά τις διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές μάθησης που θα τους
δοθούν, θα παραθέσουν τα βιώματα, την εμπειρία και τα προβλήματα που

αντιμετώπισαν στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ενώ παράλληλα θα
γίνει διάχυση καλών πρακτικών.
Στόχος των επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι: α) να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί σε
θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές μάθησης και β) να
τους δοθούν εργαλεία, για να μπορούν να εφαρμόσουν μαθητοκεντρικές διδασκαλίες
που να εντάσσουν όλους τους μαθητές στην μαθησιακή διαδικασία μέσα στην κανονική
τάξη, ώστε να μαθαίνουν ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους. Με αυτό τον
τρόπο αποφεύγονται οι μαθησιακοί αποκλεισμοί και κατηγοριοποιήσεις και ως εκ
τούτου περιορίζονται δραστικά οι παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και κατ’ επέκταση
κάθε μορφή βίας και εκφοβισμού.
Εισηγήτριες του σεμιναρίου είναι οι κκ Κουφάκη Αγγελική, Ψυχολόγος – MSc
Ειδικής Αγωγής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και η Βασαρμίδου Δέσποινα, εκπ/κός
ΠΕ02, Ψυχολόγος – MSc Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Για την αρτιότερη οργάνωση του σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί είναι
απαραίτητο να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη σελίδα του Σχολικού
Συμβούλου Α. Κατσαγκόλη: http://users.sch.gr/akatsag/#!lessons_page_2016_2017
(Σεμινάρια 2016-2017

Τίτλος Σεμιναρίου

Δήλωση συμμετοχής), έως και

Παρασκευή 9/12/2016 και ώρα 17:00.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, όπως και να διευκολύνουν τη συμμετοχή όσων
επιθυμούν στην επιμορφωτική συνάντηση, χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθμη
λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δ/νση του 1ου ΓΕΛ Ιεράπετρας για τη συνεργασία και
τη φιλοξενία του σεμιναρίου.

Η πρόσκληση είναι αναρτημένη και στη σελίδα του Σχολικού Συμβούλου
http://users.sch.gr/akatsag/#!start_page

Ο Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης
Αθανάσιος Κατσαγκόλης Ph.D, MSc.

