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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Προσ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ &
Β/ΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ
ΧΟΛΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ
θσ
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ
ΝΟΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΜΟΙΡΕ
Πλθροφορ.: Μπαγιάτθ Ειρινθ
Σθλζφωνο & Φαξ :2892340350
Κιν. Σθλ.: 6936564225
Email: ebagiati@gmail.com
Ιςτοςελίδα: http://ebagiati.weebly.com
Διεφκυνςθ: Διμοσ Γόρτυνασ – Σ.Κ. 70012 – Άγιοι Δζκα

Σουσ κ.κ Δ/ντζσ,/ντριεσ, τουσ
Προϊςταμζνουσ / εσ και το Διδ/κό
Προςωπικό των Δθμοτικϊν
θσ
χολείων 8 Περιφζρειασ Ν.
Ηρακλείου
Κοιν.:
1) κ. Περιφερειακό Δ/ντι Π.Ε.
και Δ.Ε. Κριτθσ
2) κ. Προϊςτάμενο
ΕπιςτθμονικισΠαιδαγωγικισ
Κακοδιγθςθσ Π.Ε. Κριτθσ
3) κ. Δ/ντι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν.
Ηρακλείου
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ

ΘΕΜΑ:

«Πρόςκλθςθ

ςε

προαιρετικι

επιμορφωτικι

θμερίδα

με

κζμα:

Μεταςχθματίηοντασ το ςχολείο ςε δθμοκρατικι κοινότθτα: Θεωρθτικά ερείςματα
και καλζσ πρακτικζσ».

Προςκαλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ των Δθμοτικϊν χολείων τθσ 8θσ
Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθν

προαιρετικι

επιμορφωτικι θμερίδα που διοργανϊνουμε με κζμα: Μεταςχθματίηοντασ το
ςχολείο ςε δθμοκρατικι κοινότθτα: Θεωρθτικά ερείςματα και καλζσ πρακτικζσ».
Η θμερίδα κα πραγματοποιθκεί τθν Σρίτθ 19 Ιουνίου 2018 ςτο 1ο Δ Μοιρϊν.
κοπόσ

τθσ

επιμορφωτικισ

θμερίδασ

είναι

μζςω

βιωματικϊν

δραςτθριοτιτων οι εκπαιδευτικοί να ζρκουν ςε επαφι με κεωρθτικά ερείςματα τθσ
Κριτικισ Παιδαγωγικισ, τθσ Παιδαγωγικισ τθσ Ειρινθσ, τθσ Εκπαίδευςθσ για τον
δθμοκρατικό Πολίτθ, τθσ Εκπαίδευςθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθσ
Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ και να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τισ προκλιςεισ που
ςυναντοφν ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ, τισ παιδαγωγικζσ τουσ πρακτικζσ, αλλά και τισ
λανκάνουςεσ ςχζςεισ εξουςίασ που αναπτφςςονται ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο
ςχολικό πλαίςιο ι τθν κοινωνία. τθν εποχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ οι εκπαιδευτικοί

κα κλθκοφν να αναςτοχαςτοφν εναλλακτικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τζτοιων
προκλιςεων με ςκοπό τθν ανάλθψθ δράςθσ για τον εκδθμοκρατιςμό του ςχολείου.
Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ 8θσ Περιφζρειασ
Π.Ε.Ν. Ηρακλείου. Όςοι ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν τθν επιμόρφωςθ,
μποροφν

να

δθλϊςουν

ςυμμετοχι

ςτθ

φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1quWLUfqkCB81lS2uVLZSCiXrtaIhAmxSIVJS54gCY0/edit
ζωσ τθ Δευτζρα 4 Ιουνίου 2018. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων κα είναι
περιοριςμζνοσ. Η επιλογι των εκπαιδευτικϊν που κα ςυμμετζχουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ
επιμορφωτικι θμερίδα κα γίνει με βάςθ τθν

προτεραιότθτα εκδιλωςθσ

ενδιαφζροντοσ.
Η

παροφςα

πρόςκλθςθ

ζχει

αναρτθκεί

ςτθν

ιςτοςελίδα:

http://ebagiati.weebly.com, ςτθν ενότθτα επιμόρφωςθ - επικείμενα ςεμινάρια.
Παρακαλϊ να λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ.

Η χολικι φμβουλοσ
8θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. Ηρακλείου

Δρ. Ειρινθ Μπαγιάτθ

Επιμορφωτική Ημερίδα 8ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείοσ
Μεταςχθματίηοντασ το ςχολείο ςε δθμοκρατικι κοινότθτα: Θεωρθτικά ερείςματα
και καλζσ πρακτικζσ»
Τρίτη 19 Ιοσνίοσ 2018
Ώρα

Θζμα

8:00 8:30

Ειςθγιτρια

Περιεχόμενο
Προςζλευςθ – Εγγραφζσ

Καινοτόμα
επιμορφωτικι
δράςθ ςτθν 8θ
8:309:00

Περιφζρεια ΠΕΝ
Ηρακλείου για το
μεταςχθματιςμό του
ςχολείου ςε
δθμοκρατικι
κοινότθτα

Μπαγιάτθ Ειρινθ
θσ
χ. φμβουλοσ 8
Περιφζρειασ/
PhD & Msc ςτισ
Επιςτιμεσ τθσ
Αγωγισ/ Βιολόγοσ

9:00 11:00

Για ζνα δθμοκρατικό
ςχολείο: κεωρθτικά
ερείςματα

Αγάπογλου
Θεοδώρα
Τπ. Δρ. Α.Π.Θ., M.Α.
Παιδαγωγικισ

11:00 11:30

11:3013.30

13:3014:00

Προςζγγιςθ

Επιμορφωτικι δράςθ που υλοποιείται
από τον Απρίλιο του 2014, ςτα χολεία
τθσ 8θσ Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου
που ςτθ ςυνζχεια ςυγκρότθςαν
κοινότθτα πρακτικισ. κοπόσ τθσ
επιμόρφωςθσ είναι θ ςφγχρονθ
προςζγγιςθ τθσ μορφωτικισ διαδικαςίασ
να διαμορφϊςει ζνα ιδιαίτερο κλίμα ςτθ
ςχολικι ηωι που απζχει πολφ από αυτό
του παραδοςιακοφ ςχολείου. Ζτςι, θ
ςχολικι ηωι χαρακτθρίηεται από το
ανοικτό ςχολικό κλίμα που παρζχει
υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ς’ όλα τα
παιδιά και από δραςτθριότθτεσ που
ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ των παιδιϊν
να γίνουν ικανά και να ςυνειςφζρουν ςε
μια δθμοκρατικι κοινωνία.
Προςεγγίηοντασ τθ κεωρία: Σο
εργαςτιριο αξιοποιεί κεωρθτικά
ερείςματα για τον εκδθμοκρατιςμό τθσ
τάξθσ και τθσ ςχολικισ μονάδασ, τα
οποία απορρζουν από τθν Κριτικι
Παιδαγωγικι, τθν Παιδαγωγικι τθσ
Ειρινθσ, τθν Εκπαίδευςθ για τον
δθμοκρατικό Πολίτθ, τθν Εκπαίδευςθ για
τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθ
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ. Μζςω
βιωματικϊν δραςτθριοτιτων, οι μάχιμοι
εκπαιδευτικοί κα κλθκοφν να
προβλθματιςτοφν και να αναςτοχαςτοφν
τθ φιλοςοφία των εκπαιδευτικϊν δομϊν,
το ςτυλ διδαςκαλίασ τουσ, τθ
ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ
ςυναδζλφουσ, τουσ γονείσ και τθν τοπικι
κοινότθτα, το κρυφό Αναλυτικό
Πρόγραμμα που αναπτφςςουν και τισ
επιπτϊςεισ του κ.ά. παρόμοια ηθτιματα.

Διάρκεια
30΄

Εμπλουτιςμζνθ
ειςιγθςθ

30 ‘

Βιωματικό
εργαςτιριο –
εργαςία ςε
ομάδεσ

120ϋ

Βιωματικό
εργαςτιριο –
εργαςία ςε
ομάδεσ

120ϋ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Δθμιουργώντασ ζνα
δθμοκρατικό ςχολείο:
καλζσ πρακτικζσ

Αγάπογλου
Θεοδώρα
Τπ. Δρ. Α.Π.Θ., M.Α.
Παιδαγωγικισ

Προςομοιϊςεισ ςχετικζσ με τον
εκδθμοκρατιςμό τθσ τάξθσ: Case study
και εξάςκθςθ μζςω βιωματικϊν
δραςτθριοτιτων ςχετικά με ηθτιματα
που ςυηθτικθκαν προθγουμζνωσ. Σο
ςυγκεκριμζνο μζροσ του εργαςτθρίου
εςτιάηει ςτθν οικοδόμθςθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων, αλλά παράλλθλα και ςτθ
διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν που δφναται
να οδθγιςουν ςε μεταςχθματιςμό των
πρακτικϊν των εκπαιδευτικϊν, αλλαγι
των ςχζςεων εξουςίασ ςτο πλαίςιο τθσ
αίκουςασ διδαςκαλίασ και τθσ
ευρφτερθσ ςχολικισ μονάδασ και
ανάλθψθ δράςθσ για τον
εκδθμοκρατιςμό του ςχολείου

Ερωτιςεισ – υηιτθςθ – υμπεράςματα

30’

