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Θζμα: «Πρόςκλθςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα με κζμα: Προκλήςεισ ςτο 

ςφγχρονο ςχολείο και πρακτικέσ αντιμετώπιςησ τουσ» 

 

Καλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ των 6/κζςιων και άνω δθμοτικϊν χολείων 

τθσ 8θσ Περιφζρειάσ Π.Ε. Ν. Ηρακλείου ςε επιμορφωτικι θμερίδα, που 

διοργανϊνουμε ςε ςυνεργαςία με το Διμο Φαιςτοφ με κζμα: «Προκλήςεισ ςτο 

ςφγχρονο ςχολείο και πρακτικέσ αντιμετώπιςησ τουσ» τθν Σετάρτθ 18 Απριλίου 

ςτο 1ο Δ Μοιρών από 08:00 εωσ 14:00 ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο πρόγραμμα. 

τόχοσ τθσ θμερίδασ είναι θ ενδυνάμωςθ των Διευκυντϊν ςτο ρόλο τουσ από 

τθ κζςθ του θγζτθ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Η ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν ςε κάκε 

ςχολικι μονάδα επθρεάηεται ιςχυρά από το διευκυντι, ο οποίοσ οφείλει να 

εκπαιδεφει ςωςτά τουσ ςυνεργάτεσ του για τον τρόπο άςκθςθσ των κακθκόντων 

τουσ, να τουσ εμψυχϊνει και να τουσ κακοδθγεί, κακϊσ και να τουσ παρζχει ζνα 

πλαίςιο ελευκερίασ πρωτοβουλιϊν, δθμιουργϊντασ τουσ ζτςι τθν αίςκθςθ ότι οι 

ίδιοι μποροφν να αναλάβουν δράςθ ςφμφωνα με τθ δικι τουσ κρίςθ και ωσ εκ 

 
 

 

 

 

 

Μοίρες, 28/03/2018 

 

Αρ. Πρωτ.: 12 

 

Προς:   

 

Τοσς κ.κ Δ/νηές,/νηριες ηων 

Δημοηικών  Στολείων 8
ης

 

Περιθέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείοσ  

 

Κοιν.: 

1. κ. Περιθερειακό Δ/νηή Π.Ε.   

και Δ.Ε. Κρήηης 

2. κ. Προϊζηάμενο    

Επιζηημονικής-

Παιδαγωγικής 

Καθοδήγηζης Π.Ε. Κρήηης 

3. κ. Δ/νηή Α/θμιας Εκπ/ζης Ν. 

Ηρακλείοσ 

4. κ. Αργυροποφλου 
Ελευκερία – Μον. Επίκουρθ 
Κακθγιτρια Πανεπιςτιμιου 
Κριτθσ, χολι Επιςτθμϊν  
Αγωγισ, ΠΣΠΕ 

5. Διμο Φαιςτοφ 
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τοφτου επιδιϊκει να προςδϊςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πιο ουςιϊδεισ ρόλουσ, μζςα 

ςτο πλαίςιο του ευρφτερου εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ. Ακομι, κα γίνουν 

βιωματικά εργαςτιρια βαςιςμζνα ςε ζνα κεωρθτικό πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο οι 

διευκυντζσ τθσ πράξθσ κα μποροφν να εντάςςουν, να οριοκετοφν και να αναλφουν 

κάκε θκικό δίλθμμα που αντιμετωπίηουν, ζτςι ϊςτε να οδθγοφνται ςε θκικζσ 

αποφάςεισ. 

Η επιμορφωτικι θμερίδα κα διεξαχκεί με τθν αρικ. πρωτ. 2912/28.03.2018 

απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ.  

Η  ςυμμετοχι όλων των Διευκυντϊν /ντριϊν είναι υποχρεωτικι (Π.Δ. 201/98 

άρκρο 14, παρ. 4). Σα παιδιά δε κα ςχολάςουν και οι κ.κ. Διευκυντζσ∕ντριεσ να 

φροντίςουν για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικών μονάδων.  

Παρακαλοφμε, να είμαςτε όλοι πεικαρχθμζνοι και ςτθν ϊρα μασ (8 πμ) ςτθν 

προςζλευςθ μασ ςτο 1ο Δθμοτικό Μοιρϊν.  

Η παροφςα πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ χολικισ 

υμβοφλου 8θσ Περιφζρειασ (http://ebagiati.weebly.com: Εκπαίδευςθ 

ανακαλφπτοντασ τθν άγνοια μασ), ςτθν ενότθτα επιμόρφωςθ – επικείμενα 

ςεμινάρια. 

υνθμμζνα: ςελ. 2    
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Επιμορφωτικι Ημερίδα Σετάρτθ 18 Απριλίου 2018 

ΘΕΜΑ: «Προκλήςεισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο και πρακτικέσ αντιμετώπιςησ τουσ» 

ΔΙΕΤΘ/ΝΣΕ & ΔΙΕΤΘ/ΝΣΡΙΕ 

6/ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ  

τθσ 8θσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Ώρα Θζμα Ειςθγιτρια Περιεχόμενο Προςζγγιςθ Διάρκεια 

8:00 - 
8:30 

Προςζλευςθ – Εγγραφζσ 30΄ 

8:30-
9:00 

χζδιο δράςθσ 
των ςχολείων 

τθσ 8θσ 
Περιφζρειασ 

ΠΕΝ Ηρακλείου 
για το 

μεταςχθματιςμό 
του ςχολείου ςε 

δθμοκρατικι 
κοινότθτα 

 

Μπαγιάτθ 
Ειρινθ 

χ. φμβουλοσ 
8θσ 

Περιφζρειασ/ 
PhD & Msc ςτισ 
Επιςτιμεσ τθσ 

Αγωγισ/ 
Βιολόγοσ 

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, από 
δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν 

ςτθν υποςτιριξθ των παιδιϊν να 
γίνουν ικανά και να 

ςυνειςφζρουν ςε μια 
δθμοκρατικι κοινωνία, 

παράλλθλα με το 
μεταςχθματιςμό του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ ςε «ψυχικά 
ανκεκτικι κοινότθτα» που 

παρζχει υποςτιριξθ και 
κακοδιγθςθ ς’ όλα τα παιδιά. 

 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

30 ‘ 



9:00 -
11:00 

Δθμιουργώντασ 
ζνα δθμοκρατικό 

ςχολείο: 
κεωρθτικά 

ερείςματα και 
καλζσ πρακτικζσ 

Αγάπογλου 
Θεοδώρα 

Msc 
Διαπολιτιςμικι 

Εκπαίδευςθ, 
Διδακτικι 

Μεκοδολογία 
και 

Παιδαγωγικι 
τθσ Ειρινθσ 

Προςομοιϊςεισ ςχετικζσ με τον 
εκδθμοκρατιςμό τθσ τάξθσ: 
εξάςκθςθ μζςω βιωματικϊν 
δραςτθριοτιτων ςχετικά με 

ηθτιματα του ρόλου του 
δαςκάλου, τθ ςυνεργαςία του 

υλλόγου Διδαςκόντων, τθ ςχζςθ 
με τουσ μακθτζσ, το ςτυλ του 
δαςκάλου, τισ ςχζςεισ με τουσ 

γονείσ, τθ ςφνδεςθ ςχολείου και 
κοινωνίασ και γενικά τισ ςχζςεισ 

εξουςίασ που αναπτφςςονται 
μζςα ςε αυτό το πλαίςιο. Σα 

κεωρθτικά ερείςματα των 
δραςτθριοτιτων που κα λάβουν 
χϊρα απορρζουν από τθν Κριτικι 
Παιδαγωγικι, τθ Διαπολιτιςμικι 
Εκπαίδευςθ και τθν Παιδαγωγικι 

τθσ Ειρινθσ. Η κεωρία κα 
προςεγγιςτεί μζςω 

δραςτθριοτιτων και το 
ςθμαντικότερο ρόλο κα ζχει ο 
κριτικόσ αναςτοχαςμόσ, μζςα 

από τον οποίο κα εξετάςουμε τισ 
πρακτικζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

κα ςυηθτιςουμε προβλιματα 
που ςυναντοφμε επιηθτϊντασ 

λφςεισ και κα ςυν-
οικοδομιςουμε τισ καλζσ 

πρακτικζσ εκδθμοκρατιςμοφ μίασ 
ςχολικισ μονάδασ. 

Βιωματικό 
εργαςτιριο – 
εργαςία ςε 

ομάδεσ 

120ϋ 

11:00 
-11:30 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11:30-
12:00 

Ηκικι και 
Μεταςχθματιςτικι 

Ηγεςία ςτθν 
Εκπαίδευςθ: 
Σο κεωρθτικό 

υποβακρο 

Αργυροποφλου 
Ελευκερία 

Μον. Επίκουρθ 
Κακθγιτρια 

Πανεπιςτιμιου 
Κριτθσ, χολι 

Επιςτθμϊν  
Αγωγισ, ΠΣΠΕ 

Αναγνϊριςθ προβλθμάτων και 
ςυγκροφςεων ςτο ςφγχρονο 

ςχολείο-ηθτιματα διοίκθςθσ και 
θγετικζσ δεξιότθτεσ ςτθ 

διεφκυνςθ  των ςχολικϊν 
μονάδων –ηθτιματα που 

επιχωριαηουν ςε θμιαςτικζσ και 
αγροτικζσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

χϊρασ – μεταςχθματιςτικζσ 
πρακτικζσ –λιψθ αποφάςεων 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

30ϋ 

12:00 
– 

13:30 

Ηκικι και 
Μεταςχθματιςτικι 

Ηγεςία ςτθν 
Εκπαίδευςθ: 

θ κακθμερινι 
πρακτικι 

Ηκικά διλιμματα του Διευκυντι- 
οριοκζτθςθ- αξιολόγθςθ 
διλθμμάτων και τεχνικζσ 

επίλυςθσ 

Βιωματικό 
εργαςτιριο – 
εργαςία ςε 

ομάδεσ 

90ϋ 

13:30-
14:00 

Ερωτιςεισ – υηιτθςθ – υμπεράςματα 30’ 



 

 


