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Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στις Μοίρες

«Σχέδιο διδασκαλίας» με καινοτόμες προτάσεις…

Επιμορφωτικό σεμινάριο με 
θέμα «Σχέδιο διδασκαλίας» 
με στόχο την αξιοποίηση παι-

δαγωγικά καινοτόμων προτάσεων 
στη διδακτική πρακτική, παρακο-
λούθησαν την Παρασκευή 13 Νο-
εμβρίου στο Πολύκεντρο Δήμου 
Φαιστού στις Μοίρες, οι εκπαι-
δευτικοί των Δημοτικών Σχολείων 
της 8ης Περιφέρειας, Περιφερει-
ακή Ενότητα Νομού Ηρακλείου.

Την έναρξη του σεμιναρίου -το οποίο 
διοργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Δρ. 
Ειρήνη Μπαγιάτη σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Φαιστός»- κή-
ρυξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδεί-
ας και την Σχολικών Επιτροπών Φαιστού 
κ. Γιάννης Ξηρουδάκης. Χαιρετισμό 
απεύθυνε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών «Φαιστός» κ. Γρηγόρης 
Γιαμαλάκης.

Εισηγήτριες
 Εισηγήτριες στο σεμινάριο ήταν η Δρ. 
Μπαγιάτη Ειρήνη - Σχ. Σύμβουλος 8ης 
Περιφέρειας και η Δρ. Κασιμάτη Κατε-
ρίνα - Eπίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού 
Τμήματος Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. Οι εισηγήτριες  
ακολουθώντας συνεργατικές τεχνικές και 
συνεχή ημιδομημένο διάλογο με τους 
επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, ανέ-
πτυξαν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 Υλοποίηση σχεδίου μαθήματος
 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληρο-

φορίας  και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο 
σχέδιο μαθήματος

 Εργαστήριο: Σχεδιασμός από τους συμ-
μετέχοντες διδασκαλίας ανά διδακτικό 
αντικείμενο με χρήση συγκεκριμένης 
φόρμας.

Σχέδιο μαθήματος
Οι εισηγήτριες, έδωσαν βαρύτητα στο δο-
μημένο μοντέλο σχεδίου μαθήματος με 
στόχο οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί 
να αναστοχαστούν και να   εφοδιαστούν  
με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες 
για τη δόμηση μαθησιακού περιβάλλο-
ντος, στο πλαίσιο του οποίου παράγεται 
αυθεντική μάθηση. Η βασική ιδέα επι-
κεντρώνεται στην άποψη ότι οι μαθητές 
είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται για 
αυτά που μαθαίνουν και να είναι πιο πρό-
θυμοι να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δε-
ξιότητες αν αυτά αντανακλούν καταστά-

σεις της καθημερινότητάς τους. Ακόμη, 
έγινε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο 
τα διδακτικά σενάρια θα πρέπει όχι απλώς 
να διευκολύνουν τη χρήση των ΤΠΕ στην 

διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία,  
αλλά να ευνοούν και να προωθούν νέες,  
εναλλακτικές  μορφές διδασκαλίας που εί-
ναι περισσότερο συμβατές με τις σύγχρο-

νες παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες 
και με τη χρήση των ΤΠΕ.  Η τρίτη φάση του  
σεμιναρίου περιελάμβανε την συνεργασία 
των επιμορφωμένων σε ομάδες, με στόχο 
οι εκπαιδευτικοί να στοχαστούν κριτικά, να 
σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν διδακτι-
κές παρεμβάσεις, να πειραματιστούν, να υι-
οθετήσουν ενεργητικές μεθόδους μάθησης 
μέσα από τις οποίες μπορούν να διαμορφω-
θούν σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα. 
Το «σχέδιο μαθήματος της διδασκαλίας»  
αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς βασικό 
εργαλείο της διαδικασίας σχεδιασμού της 
διδασκαλίας, με βάση το οποίο παρουσιά-
ζονται σχέδια διδασκαλίας εννοιών, όλων 
των γνωστικών περιοχών της Πρωτοβάθμι-
ας  Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές είναι πιθανότερο 
να ενδιαφέρονται για αυτά 
που μαθαίνουν και να είναι πιο 
πρόθυμοι να αποκτήσουν νέες 
γνώσεις & δεξιότητες αν αυτά 
αντανακλούν καταστάσεις της 
καθημερινότητάς τους

Οι εισηγήτριες  Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη  &  Δρ. Κατερίνα Κασιμάτη Ο λόγος στους εκπαιδευτικούς

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη

Η συμμετοχή ήταν μεγάληΣυνεργασία σε ομάδες.

Το «σχέδιο μαθήματος της διδασκαλίας» αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς βασικό εργαλείο της δουλειάς τους


