
                                                                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ -  Υ.ΠΑΙ.Θ.. 
 

          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ &  

          Β/ΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΗΣΗ 

           ΥΟΛΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ  

           8
ης

 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔ 

          ΝΟΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

          ΜΟΙΡΔ                                             

         Πληποθοπ.: Μπαγιάηη Ειπήνη      

         Σηλέθωνο  & Φαξ :2892340350       

         Κιν. Σηλ.: 6936564225 

         Email: ebagiati@gmail.com 

         Ιζηοζελίδα: http://ebagiati.weebly.com     

         Δ/νζη: Δημαπσείο Γόπηςναρ – Σ.Κ. 70012 – Άγιοι Δέκα    

   

                   

           
ΘΕΜΑ: «Δίωρο Σεμινάριο Σχολικήσ Συμβοφλου 8

ησ 
 Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου με θζμα: Καταιγιςμόσ 

ιδεϊν – Χάρτησ Εννοιϊν – Τα ζξι καπζλα τησ Σκζψησ ως διδακτικζς τεχνικζς στην εκπαίδευση»  
 

Σφμφωνα με το Π.Δ. 201/98, καλοφνται οι εκπαιδευτικοί των 2/κζςιων και άνω Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ 8
θσ

 
Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου – ζνασ ζωσ δφο από κάθε ςχολείο – που κα οριςτοφν ωσ εκπρόςωποι - 
πολλαπλαςιαςτζσ, να ςυμμετάςχουν ςε δίωρο επιμορφωτικό ςεμινάριο που διοργανϊνεται από τθ Σχολικι 
Σφμβουλο κ. Μπαγιάτθ Ειρινθ ςε ςυνεργαςία με το Σχολικό Σφμβουλο ΠΕ12 (Πολιτικϊν Μθχανικϊν, 
Αρχιτεκτόνων & Τοπογράφων Μθχανικϊν) τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ και Κυκλάδων κ. Τηωρτηάκθ Ιωάννθ, με κζμα 
«Καταιγιςμόσ ιδεϊν – Χάρτησ Εννοιϊν – Τα ζξι καπζλα τησ Σκζψησ ως διδακτικζς τεχνικζς στην εκπαίδευση» τθν 
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 ςτο 1

ο
 ΔΣ Μοιρϊν και ϊρα 12:00ϋ -2:00ϋμ.μ. με ειςθγθτζσ τουσ ςυνεργαηόμενουσ 

Σχολικοφσ Συμβοφλουσ.  
Στο ςεμινάριο, οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα παρακολουκιςουν προςομοίωςθ των διδακτικϊν 

τεχνικϊν του Καταιγιςμοφ Ιδεϊν, του Νοθτικοφ και Εννοιολογικοφ Χάρτθ κακϊσ και τθσ μεκόδου λιψθσ 
αποφάςεων και επίλυςθσ προβλθμάτων «Τα ζξι καπζλα τθσ ςκζψθσ» με ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τουσ ςτθ 
διδακτικι πράξθ. Οι εκπαιδευτικοί που κα παρακολουκοφν το δίωρο εργαςτιριο κα αναλάβουν και τθν 
υποχρζωςθ να το υλοποιιςουν με μορφι μικροδιδαςκαλίασ για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τουσ, 
ζχοντασ ςτθ διάκεςθ τουσ το κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό. Στθ ςυνζχεια, όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου κα 
ςυνεργαςτοφν για να εφαρμόςουν τισ διδακτικζσ τεχνικζσ ςτθν τάξθ τουσ ςε κζματα δικισ τουσ επιλογισ ι κατά 
προτίμθςθ ενδοςχολικισ βίασ, ζχοντασ περικϊριο περίπου ενόσ μινα. Κακ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ κα 
υπάρχει κοινωνικι δικτφωςθ επιμορφϊτριασ και επιμορφοφμενων, ενϊ το τελικό εκπαιδευτικό υλικό κάκε 
ενότθτασ κα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα (http://ebagiati.weebly.com/) τθσ Σχολικισ Συμβοφλου. 

Τα παιδιά δε θα ςχολάςουν και οι κ.κ. Διευθυντζσ∕Διευθφντριεσ και οι Προϊςτάμενοι∕νεσ να 
φροντίςουν για την απαςχόληςή τουσ. 

Τζλοσ, παρακαλείςκε όπωσ αποςτείλετε το όνομα του εκπαιδευτικοφ που κα ςυμμετζχει από το ςχολείο ςασ 
(2/κζςιο και άνω) ςτο δίωρο επιμορφωτικό ςεμινάριο, θλεκτρονικά μζχρι τθν Τρίτθ 20/01/2015 ςτο email:  
ebagiati@gmail.com. 

 
                          

 

 
 

 

 

Μοίπερ, 15/1/2015 

 

Απ. Ππωη.: 2 

 

Προς:   
 

Σοςρ κ.κ Δ/νηέρ,/νηπιερ, ηοςρ 

Πποϊζηαμένοςρ /ερ και   ηο Διδ/κό 

Πποζωπικό ηων Δημοηικών   

σολείων 8
ηρ

 Πεπιθέπειαρ Ν. 

Ηπακλείος  

 

Κοιν.:         

1) κ. Πεπιθεπειακό Δ/νηή Π.Ε.   

και Δ.Ε. Κπήηηρ 

2) κ. Πποϊζηάμενο    

Επιζηημονικήρ-

Παιδαγωγικήρ 

Καθοδήγηζηρ Π.Ε. Κπήηηρ 

3) Σην κ. Δ/νηπια Α/θμιαρ 

Εκπ/ζηρ Ν. Ηπακλείος 
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