
                                                                                            
 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         

           

 

 

ΘΔΜΑ: «Πρόσκληση σε επιμορυωτικό σεμινάριο με θέμα: «Προγραμμαηιζμός 

εκπαιδεσηικού έργοσ – Ασθενηικό πλαίζιο μάθηζης και διδαζκαλίας». 

 

          Πποζκαλούμε όλοςρ ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ηων Δημοηικών σολείων ηηρ 8
ηρ

 

Πεπιθέπειάρ ΠΕΝ Ηπακλείος ζηο επιμοπθωηικό ζεμινάπιο πος διοπγανώνοςμε, ζε 

ζςνεπγαζία με ηο ύλλογο Εκπαιδεςηικών «Φαιζηόρ», με θέμα: «Προγραμμαηιζμός 

εκπαιδεσηικού έργοσ – Ασθενηικό πλαίζιο μάθηζης και διδαζκαλίας» με ζηόσο ηον 

ππογπαμμαηιζμό ηος εκπαιδεςηικού έπγος για ηο διδακηικό έηορ 2014 – 2015 και για 

ηην αξιοποίηζη παιδαγωγικά εξαιπεηικών πποηάζεων ζηη διδακηική ππάξη.  

          Σο ζεμινάπιο θα ππαγμαηοποιηθεί την Παρασκεσή 5 επτεμβρίοσ 2014 από 

8.00΄ π.μ. έωρ 14.00΄ μ.μ. ζηο Πολύκεντρο Μοιρών.  

Σα Δημοηικά σολεία ηηρ 8
ηρ

 Πεπιθέπειαρ δε θα λειηοςπγήζοςν  καηά ηην  

ημέπα διεξαγωγήρ ηος ζεμιναπίος.  Η  ζςμμεηοσή όλων ηων εκπαιδεςηικών είναι 

ςποσπεωηική (Π.Δ. 201/98 άπθπο 14, παπ. 4). 

Παπακαλούνηαι οι κ. Δ/νηέρ-Δ/νηπιερ και οι κ. Πποϊζηάμενοι/νερ ηων ζσολείων να 

ενημεπώζοςν έγκαιπα ηοςρ παπαπάνω εκπαιδεςηικούρ ηων ζσολείων ηοςρ. 

 

     Επιζςνάπηεηαι ηο ππόγπαμμα επγαζιών ηος ζεμιναπίος (ζςνημμένα 2 ζελίδερ). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Μοίπερ, 29/08/2014 

 

Απ. Ππωη.: 59 

 

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) Σον κ. Δ/νηή Α/θμιαρ 

Εκπ/ζηρ Ν. Ηπακλείος 
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ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΑΤΘΕΝΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ηηρ 8
ηρ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Ημεοξ-

μημία 
Ώοα Θέμα Ειζηγήηοια/ηηπ Πεοιεςόμεμξ Ποξζέγγιζη Διάοκεια 
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8:00 - 

8:30   
Ποξζέλερζη – Εγγοαθέπ 30΄ 

8:30-

8:55 

«Ποξγοαμμαηιζμόπ 
εκπαιδερηικξύ έογξρ 

2014 - 15»  - 
απξηίμηζη δοάζεωμ 

κξιμόηηηαπ 
ποακηικήπ 

 Μπαγιάηη 

Ειοήμη  

Σπ. Σύμβμοιμξ 

8εξ 

Πενηθένεηαξ 

Οδεγίεξ/οπμδείλεηξ γηα ηε βειηίςζε 

ημο εθπαηδεοηηθμύ ένγμο. 

Πνμγναμμαηηζμόξ επημμνθςηηθώκ 

δνάζεςκ 2014 -15. Απμηειέζμαηα 

ένεοκαξ γηα ηηξ δνάζεηξ πμο 

ακέπηολακ ηα ζπμιεία ηεξ 8εξ 

Πενηθένεηαξ ςξ θμηκόηεηα 

πναθηηθήξ. 

Γμπιμοηηζμέκε 

εηζήγεζε 
25 ‘  

8:55 -

9:15 

«Σρμεκπαίδερζη 
μαθηηώμ ηρπικήπ 
αμάπηρνηπ με 

μαθηηέπ με μξηηική 
αμεπάοκεια» 

Τηξ ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ δηεζκώξ 

ημκίδεηαη νεηά ε ζεμαζία ηεξ 

δοκαηόηεηαξ πνόζβαζεξ ζημ γεκηθό 

πνόγναμμα ζπμοδώκ μαζεηώκ 

Γηδηθήξ Αγςγήξ, έηζη ώζηε μη 

μαζεηέξ με εηδηθέξ ακάγθεξ (ΓΑ) κα 

μπμνμύκ κα θαιύρμοκ ηα 

εθπαηδεοηηθά πνόηοπα πμο ηζπύμοκ 

γηα όια ηα παηδηά. Γεκηθά, μη 

εθπαηδεοηηθμί γεκηθήξ αγςγήξ ζα 

πνέπεη κα θαηακμήζμοκ ημ νόιμ ημοξ 

ζηεκ οιμπμίεζε ηςκ ζηόπςκ ηεξ 

ζοκεθπαίδεοζεξ δειαδή, πώξ κα 

θηιμλεκήζμοκ ημοξ μαζεηέξ με 

εηδηθέξ ακάγθεξ ζημ πιαίζημ ηεξ 

γεκηθήξ εθπαίδεοζεξ ζηεκ ηάλε. 

Γμπιμοηηζμέκε 

εηζήγεζε 
20΄ 

9:15-

10:00 
 

 Καζιμάηη 

Καηεοίμα 

Eπίθ. 

Καζεγήηνηα 

Παηδαγςγηθμύ 

Τμήμαημξ 

Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Γ 

 

  Αρθεμηικό πλαίζιξ  μάθηζηπ και 

διδαζκαλίαπ 

Σημκ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ, μ όνμξ 

αοζεκηηθή μάζεζε ακαθένεηαη ζε μηα 

πμηθηιία εθπαηδεοηηθώκ ηεπκηθώκ 

πμο εζηηάδμοκ ζηε ζύκδεζε ηεξ 

γκώζεξ πμο μη μαζεηέξ απμθημύκ 

ζημ ζπμιείμ με δεηήμαηα ημο 

πναγμαηηθμύ θόζμμο, πνμβιήμαηα 

θαη εθανμμγέξ ηεξ δςήξ. Η βαζηθή 

ηδέα επηθεκηνώκεηαη ζηεκ άπμρε όηη 

μη μαζεηέξ είκαη πηζακόηενμ κα 

εκδηαθένμκηαη γηα αοηά πμο 

μαζαίκμοκ θαη κα είκαη πημ πνόζομμη 

κα απμθηήζμοκ κέεξ γκώζεηξ θαη 

δεληόηεηεξ ακ αοηά ακηακαθιμύκ 

θαηαζηάζεηξ ηεξ θαζεμενηκόηεηάξ 

ημοξ. 

Γμπιμοηηζμέκε 

εηζήγεζε 
45’ 



10:00-

11:30 
 

 Καζιμάηη 

Καηεοίμα 

Eπίθ. 

Καζεγήηνηα 

Παηδαγςγηθμύ 

Τμήμαημξ 

Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Γ 

 

Αοςέπ ηηπ θεωοίαπ καηαζκερήπ 

ηηπ γμώζηπ (constructivism) με 

ζηόςξ ηη δόμηζη ηηπ Κξιμωμίαπ ηηπ 

Γμώζηπ.                                          

Η γκώζε απμηειεί μηα ακζνώπηκε 

κμεηηθή δναζηενηόηεηα, ε μπμία 

απαηηεί ζημπαζμό, αθαηνεηηθή ζθέρε, 

ακαπαναζηάζεηξ με ζύμβμια, 

εηθόκεξ, οπμζέζεηξ. Ο νόιμξ ημο 

δαζθάιμο είκαη κα δηεοθμιύκεη ημ 

μαζεηή κα δμμήζεη ηεκ πνμζςπηθή 

ημο γκώζε θαη κα ηεκ ηεθμενηώζεη 

επηζηεμμκηθά. Οη ιακζαζμέκεξ 

ακαπαναζηάζεηξ ηςκ μαζεηώκ 

βμεζμύκ ημ δηδάζθμκηα κα 

απμθαιύρεη ηηξ δοζθμιίεξ πμο 

ζοκακημύκ θαη κα θαιύρεη ηεκ 

απόζηαζε ακάμεζα ζηεκ πνμζςπηθή 

γκώζε ηςκ μαζεηώκ ημο θαη ζηεκ 

επηζηεμμκηθή γκώζε. 

Γμπιμοηηζμέκε 

εηζήγεζε 
1:30΄ 

11:30-

12:00 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

12:00-

13:30 
 

 Καζιμάηη 

Καηεοίμα 

Eπίθ. 

Καζεγήηνηα 

Παηδαγςγηθμύ 

Τμήμαημξ 

Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Γ 

& Μπαγιάηη 

Ειοήμη  

Σπ. Σύμβμοιμξ 

8εξ 

Πενηθένεηαξ 

 

Σύγςοξμεπ διδακηικέπ ηεςμικέπ. 

Υιμπμίεζε δναζηενημηήηςκ από ημοξ 

επημμνθςμέκμοξ με ανπέξ ηεξ 

ζοκενγαηηθήξ   μάζεζεξ. 

Βηςμαηηθό 

ενγαζηήνημ – 

ενγαζία ζε 

μμάδεξ 

1:30΄ 

13:30-

14:00 
Εοωηήζειπ-Σρζήηηζη-Σρμπεοάζμαηα 30’  

 


