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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα με κζμα: Σχέδιο μαθήματος». 
 

Προςκαλοφμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ των Δθμοτικών χολείων τθσ 8θσ 
Περιφζρειάσ ΠΕΝ Ηρακλείου ςτθν επιμορφωτικι θμερίδα που διοργανώνουμε, ςε 
ςυνεργαςία με το φλλογο Εκπαιδευτικών «Φαιςτόσ», με κζμα: «Σχέδιο μαθήματος». τθν 
θμερίδα κα προτακεί δομθμζνο μοντζλο ςχεδίου μακιματοσ με ςτόχο οι επιμορφοφμενοι 
εκπαιδευτικοί να αναςτοχαςτοφν και να   εφοδιαςτοφν  με γνώςεισ και δεξιότθτεσ 
απαραίτθτεσ για τθ δόμθςθ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, ςτο πλαίςιο του οποίου παράγεται 
αυκεντικι μάκθςθ. 

Η θμερίδα κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Νοεμβρίου 2015 από 8.00΄ π.μ. 
ζωσ 14.00΄ μ.μ. , ςτο Πολφκεντρο Μοιρών. 

Η θμερίδα κα διεξαχκεί με τθν αρικ. πρωτ. 7678/22/10/2015 απόφαςθ τθσ 
Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ. Σα Δθμοτικά χολεία τθσ 8θσ 
Περιφζρειασ δε κα λειτουργιςουν  κατά τθν  θμζρα διεξαγωγισ τθσ θμερίδασ.  Η  
ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτικι (Π.Δ. 201/98 άρκρο 14, παρ. 4). 

 
Παρακαλοφνται οι κ. Δ/ντζσ-Δ/ντριεσ και οι κ.Προϊςτάμενοι/νεσ των ςχολείων: 

 Να ενθμερώςουν ζγκαιρα όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ. 

 Να ενθμερώςουν ζγκαιρα γονείσ και μακθτζσ ότι δε κα προςζλκουν ςτο 
ςχολείο τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα.  

 Να ενθμερώςουν ότι δε κα λειτουργιςει και το ολοιμερο τμιμα.  
              
Η παροφςα πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα: http://ebagiati.weebly.com, ςτθν 
ενότθτα επιμόρφωςθ – επικείμενα ςεμινάρια.  

Επιςυνάπτεται το πρόγραμμα εργαςιών τθσ θμερίδασ (ςυνθμμζνα 2 ςελίδεσ). 
 

 

 
 

 

 

Μοίρες, 4/11/2015 

 

Αρ. Πρωη.: 51 

 

Προς:   
 

Τοσς κ.κ Δ/νηές,/νηριες, ηοσς 

Προϊζηαμένοσς / ες και   ηο Διδ/κό 

Προζωπικό ηων Δημοηικών   

Στολείων 8ης Περιθέρειας 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 
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ΘΕΜΑ: «χζδιο μακιματοσ» 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ τθσ 8θσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Ημερο-
μθνία 

Ώρα Θζμα Ειςθγιτρια/τθσ Περιεχόμενο Προςζγγιςθ Διάρκεια 
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8:00 - 
8:30   

Προςζλευςθ – Εγγραφζσ 30΄ 

8:30-
10:30 

Τλοποίθςθ 
ςχεδίου 

μακιματοσ 
 

 Καςιμάτθ 
Κατερίνα 

Eπίκ. 
Κακθγιτρια 

Παιδαγωγικοφ 
Σμιματοσ 

Α..Π.ΑΙ.Σ.Ε 
 

το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο κα 
προτακεί από τθν ειςθγιτρια 
δομθμζνο μοντζλο ςχεδίου 

μακιματοσ με ςτόχο οι 
επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί να 

αναςτοχαςτοφν και να   εφοδιαςτοφν  
με γνώςεισ και δεξιότθτεσ 

απαραίτθτεσ για τθ δόμθςθ 
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, ςτο 
πλαίςιο του οποίου παράγεται 

αυκεντικι μάκθςθ. 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 
 

2:00 ‘  
 

10:30-
11:00 

Αξιοποίθςθ 
των ΣΠΕ ςτο 

ςχζδιο 
μακιματοσ 

 

Μπαγιάτθ 
Ειρινθ  

χ. φμβουλοσ 
8θσ Περιφζρειασ 

  

Ανάλυςθ του τρόπου με τον οποίο τα 
διδακτικά ςενάρια κα πρζπει όχι 

απλώσ να διευκολφνουν τθ χριςθ των 
ΣΠΕ ςτθν διδακτικι και τθ μακθςιακι 
διαδικαςία,  αλλά να ευνοοφν και να 

προωκοφν νζεσ,  εναλλακτικζσ  
μορφζσ διδαςκαλίασ που είναι 
περιςςότερο ςυμβατζσ με τισ 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και 

διδακτικζσ κεωρίεσ και με τθ χριςθ 
των ΣΠΕ.  

 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

30΄ 

11:00-
11:30 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11:30-
13:30 

Εργαςτιριο: 
χεδιαςμόσ 
από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ 
διδαςκαλίασ 
ανά διδακτικό 

 Καςιμάτθ 
Κατερίνα 

Eπίκ. 
Κακθγιτρια 

Παιδαγωγικοφ 
Σμιματοσ 

Α..Π.ΑΙ.Σ.Ε & 
Μπαγιάτθ 

Ειρινθ  
χ. φμβουλοσ 

8θσ Περιφζρειασ 

Μζςα και από το εργαςτιριο που 
εμπεριζχεται ςτο ςεμινάριο, οι 
εκπαιδευτικοί ςτοχάηονται κριτικά, 
ςχεδιάηουν και παρουςιάηουν 
διδακτικζσ παρεμβάςεισ, 
πειραματίηονται, υιοκετοφν 
ενεργθτικζσ μεκόδουσ μάκθςθσ μζςα 
από τισ οποίεσ μποροφν να 
διαμορφωκοφν ςφγχρονα μακθςιακά 
περιβάλλοντα. Σο «ςχζδιο μακιματοσ 

Βιωματικό 
εργαςτιριο – 
εργαςία ςε 
ομάδεσ 

2:00΄ 



αντικείμενο με 
χριςθ 
ςυγκεκριμζνθσ 
φόρμασ 

 

 τθσ διδαςκαλίασ»  αποτελεί για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ βαςικό εργαλείο τθσ 
διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ τθσ 
διδαςκαλίασ, με βάςθ το οποίο 
παρουςιάηονται ςχζδια διδαςκαλίασ 
εννοιών, όλων των γνωςτικών 
περιοχών τθσ Πρωτοβάκμιασ  
Εκπαίδευςθσ. 

Τλοποίθςθ δραςτθριοτιτων από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ με αρχζσ τθσ 
ςυνεργατικισ   μάκθςθσ. 

13:30-
14:00 Ερωτιςεισ-υηιτθςθ-υμπεράςματα 30’  

 

 
 
 


