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Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα: Συνεργατική 

Μάθηση: Μεθοδολογία της διδασκαλίας και της μάθησης σε ομάδες & Διδακτικές 
εφαρμογές σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα» 
  

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέρειάς 
ΠΕΝ Ηρακλείου σε επιμορφωτικές  ημερίδες, που διοργανώνουμε με θέμα: 
«Συνεργατική Μάθηση: Μεθοδολογία της διδασκαλίας και της μάθησης σε ομάδες 
& Διδακτικές εφαρμογές σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα» με εισηγήτρια την 
Σχολική Σύμβουλο 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνη. 

 
Στόχος των ημερίδων είναι να  εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τη σύγχρονη 

μέθοδο της Συνεργατικής Μάθησης και Διδασκαλίας και να εκτιμήσουν τη θετική 
επίδραση των ομάδων εργασίας στην ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στη 
μάθηση τους, αλλά και στη σχολική τους επίδοση. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί να μάθουν να 
εφαρμόζουν την Συνεργατική Μέθοδο Μάθησης και Διδασκαλίας σε ποικίλα διδακτικά 
αντικείμενα, καθώς υποστηρίζεται ότι εάν εφαρμοστεί με επιτυχία, η συνεργατική 
μάθηση δίνει στους μαθητές την εμπειρία της μάθησης σε ένα περιβάλλον όπου η γνώση 
δεν είναι δύσκαμπτη, εξωτερικά επιβαλλομένη και αποτιμάται μόνο  το τελικό προϊόν, 
αλλά ένα δυναμικό, δημιουργικό στοιχείο που αναπτύσσεται μέσω της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των μαθητών, που συνεισφέρουν στην όλη διαδικασία με τα διαφορετικά 
γνωστικά τους υπόβαθρα, τις εμπειρίες και τις ιδέες τους. Παράλληλα, μέσω της 
Συνεργατικής Μάθησης αναπτύσσονται οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις τόσο μεταξύ 
μαθητών όσο και μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και προάγεται το ανοικτό σχολικό 
κλίμα. 

 
Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο 1ο ΔΣ Μοιρών από τις 

8:00 – 14:00, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, ως εξής:  
 

1. Παρασκευή, 5/05/2017, για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών 
Σχολείων: Άγιων Δέκα, Βαγιονιάς, Γκαγκάλών, Μητρόπολης, Κρότου, 
Αντισκάριου, Άγιου Κύριλου και Πιτσίδιων  

2. Τετάρτη, 10/05/2017, για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών 
Σχολείων: 1ο Μοιρών, Γαλιάς, Καλυβιανής και Βώρων  

 
 

 

 

Μοίρες, 27/04/2017 

 

Αρ. Πρωτ.: 27 

 

Προς:   
 

Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους 

Προϊσταμένους /ες των Δημοτικών   

Σχολείων 8ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου  

 

Κοιν.:         

1) κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   

και Δ.Ε. Κρήτης 

2) κ. Προϊστάμενο    

Επιστημονικής-Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης 

3) Τον κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης 

Ν. Ηρακλείου 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

 

 

mailto:ebagiati@gmail.com
http://ebagiati.weebly.com/


3. Πέμπτη, 11/05/2017, για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων: 
Καπαριανών, Καμαρών, Βοριζίων, Ζαρού και Γέργερης  

4. Πέμπτη, 18/05/2017, για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων: 
1ο, 2ο και 3ο Τυμπακίου και Σκουρβούλων.  

5. Παρασκευή, 19/05/2017, για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών 
Σχολείων: 2ο Μοιρών, Πόμπιας, Πετροκεφαλίου  και Σίβα  
 

 
Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα διεξαχθούν με την αριθ. πρωτ. 5408/11/05/2017  

απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.  
 
Τα Δημοτικά Σχολεία της 8ης Περιφέρειας δε θα λειτουργήσουν  κατά την  ημέρα 

διεξαγωγής του σεμιναρίου, σύμφωνα με τον παραπάνω προγραμματισμό.  Η  
συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 201/98 άρθρο 14, παρ. 4). 

Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-Δ/ντριες και οι κ. Προϊστάμενοι/νες των σχολείων: 
 Να ενημερώσουν έγκαιρα τους παραπάνω εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 
 Να ενημερώσουν έγκαιρα γονείς και μαθητές ότι δε θα προσέλθουν στο σχολείο 

τη συγκεκριμένη ημέρα.  
 Να ενημερώσουν ότι δε θα λειτουργήσει και το ολοήμερο τμήμα.  

     Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εργασιών των επιμορφωτικών ημερίδων (συνημμένα 2 
σελίδες). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ: «Συνεργατική Μάθηση: Μεθοδολογία της Διδασκαλίας και της Μάθησης 
σε Ομάδες & Διδακτικές Εφαρμογές σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ της 8ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ώρα Θέμα Εισηγήτρια/της Περιεχόμενο Προσέγγιση Διάρκεια 

8:00 - 
8:30   

Προσέλευση – Εγγραφές 30΄ 

8:30-
9:00 

Θεωρητικό 
πλαίσιο της 

Συνεργατικής 
Μάθησης 

 Δρ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη  

Σχ. Σύμβουλος 
8ης Περιφέρειας 

Η συνεργατική μάθηση (Cooperative 
Learning - CL) μπορεί να οριστεί ως ένα 

σύνολο από ιδέες και τεχνικές που 
βοηθούν  τους μαθητές να μάθουν μαζί 

και προωθούν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ ομότιμων. 

Η συνεργατική μάθηση είναι μια 
επιτυχημένη στρατηγική διδασκαλίας 
στην οποία μικρές ομάδες, κάθε μία 

αποτελούμενη από μαθητές 
διαφορετικών επιπέδων ικανότητας, 

αξιοποιούν μια ποικιλία 
δραστηριοτήτων μάθησης για να 

βελτιώσουν την κατανόησή τους για 
ένα θέμα. Η συνεργατική προσπάθεια 

θα πρέπει να οδηγήσει τους 
συμμετέχοντες να αγωνίζονται για το 

αμοιβαίο όφελος. Αναλύονται τα 
Στοιχεία- Κοινωνικές Δεξιότητες που 
είναι αναγκαίο να καλλιεργήσουν οι 

μαθητές για να είναι αποτελεσματική η 
ομαδική εργασία. 

Εμπλουτισμένη 
εισήγηση 

30 ‘  

9:00 -
10:00 

Τεχνικές 
εξάσκησης των 
μαθητών στην 

ομαδική εργασία 

Προ ομαδικές δραστηριότητες, 
προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν 

σε βασικές δεξιότητες για να 
αποκτήσουν συνεργατικό πνεύμα 
τεχνικές για την οικοδόμηση  της 

συνοχής και της δυναμικής της ομάδας. 

Βιωματικό 
εργαστήριο – 
εργασία σε 
ομάδες 

60΄ 

10:00 
-11:00 

Συγκρότηση και 
λειτουργία 
ομάδων - 

Διαχείριση των 
ομάδων  

Το μέγεθος της ομάδας, δηλαδή ο 
αριθμός των μελών που την 
απαρτίζουν, εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες. Επίσης, η σύνθεση των 
ομάδων γίνεται με βάση ορισμένα 
κριτήρια. Τέλος, παρουσιάζονται 
τεχνικές αντιμετώπισης των 
προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια συνεργασίας στις ομάδες. 

Βιωματικό 
εργαστήριο – 
εργασία σε 
ομάδες  

60΄ 

11:00-
11:30 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 



11:30 
– 
12:00 

Φάσεις της 
Συνεργατικής 

Διδασκαλίας και 
Μάθησης. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού 
κατά τη διάρκεια 

εργασίας των 
ομάδων 

Δρ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη  

Σχ. Σύμβουλος 
8ης Περιφέρειας 

 

Τυπική μορφή της διδασκαλίας και 
Μάθησης σε ομάδες. Στη φάση της 

παρακολούθησης των ομάδων ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι δύσκολος, 

γιατί πρέπει να πείθει τους μαθητές με 
την παρουσία του και να λειτουργεί ως 
παράγοντας στήριξης και καθοδήγησης, 

χωρίς να μετατρέπεται σε επιτηρητή, 
που είναι έτοιμος και πρόθυμος να 

λύσει άμεσα με δική του πρωτοβουλία 
και με δικές του υποδείξεις κάθε 

πρόβλημα που θα εμφανιστεί. 

Εμπλουτισμένη 
εισήγηση 

30΄ 

12:00-
13:30 

Εφαρμογή της 
Διδασκαλίας και 

Μάθησης σε 
ομάδες σε 
ποικιλία 

διδακτικών 
αντικειμένων 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων από τους 
επιμορφωμένους με αρχές της 

συνεργατικής   μάθησης σε ποικίλα 
διδακτικά αντικείμενα 

Βιωματικό 
εργαστήριο – 
εργασία σε 
ομάδες 

1:30΄ 

13:30-
14:00 

Ερωτήσεις-Συζήτηση-Συμπεράσματα 30’  

 


