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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θεσσαλονίκη, 17-03-2017 
Αρ. Πρωτ.: 683 
 
ΠΡΟΣ: 
1. Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των 

σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης 
του Σχ. Συμβούλου Α. Αθανασόπουλου (δια 
των Διευθυντών των Σχ. Μονάδων) 

2. Εκπαιδευτικούς Γεωπόνους, Δασολόγους και 
Τεχνολόγους Γεωπονίας & Τροφίμων των 
Δ/νσεων Ανατολικής & Δυτικής 
Θεσσαλονίκης   (δια των Διευθυντών των Σχ. 
Μονάδων) 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
 

Ταχ. Δ/νση: 
 
Ταχ. Θυρίδα: 
Τηλέφωνο : 
Fax: 
e-mail:  

Χάλκης 8, 10ο χλμ .Θεσ/νίκης – 
Μουδανιών, 57001 Θεσσαλονίκη 
Δ 5019 
2310 365361, 2310 365320 
2310 286715   
grss@Kmaked.pde.sch.gr  

Σχολ. Σύμβουλος: 
Ηλ. Διεύθυνση: 
Ιστότοπος:    

Ανδρέας Αθανασόπουλος 
andratha@sch.gr 
http://blogs.sch.gr/andratha   

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Βιωματικό Σεμινάριο (Έγκριση με αρ. 6098/14-03-2017 Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας)  

Αγαπητές/ -οί συνάδελφοι, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα 
«Σύγχρονες Διδακτικές Τεχνικές». Το σεμινάριο απευθύνεται σε συνολικά 50 εκπαιδευτικούς των 
σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης μου καθώς και εκπαιδευτικούς ειδικότητας (Γεωπόνους 
ΠΕ14.04, Δασολόγους ΠΕ14.05, Τεχνολόγους Γεωπονίας και Τροφίμων 
ΠΕ18.12,13,14,15,16,17,30,36) οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία των ΔΔΕ Δυτικής και Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου στους 
χώρους του 1ου ΓΕΛ Συκεών (Επταπυργίου 150, Συκιές, Θεσσαλονίκη 56626, τηλ. 2310211522) την 
Δευτέρα 27/03/2017 και ώρα 17.00 – 20.00. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική και 
τυχόν μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

Θα επιλεγούν συνολικά 50 εκπαιδευτικοί, στους οποίους θα σταλεί επιβεβαίωση. Δηλώσεις 
συμμετοχής μέσω του ιστολογίου http://blogs.sch.gr/andratha/ ή απευθείας στο 
https://goo.gl/forms/3rQp255jnYF8ozVW2. Στο ιστολόγιο θα αναρτηθούν περισσότερες 
πληροφορίες , περιλήψεις των δύο εργαστηρίων και οι πίνακες των επιλεγέντων ανά εργαστήριο. 

Πρόγραμμα 
16.45 - 17.00 Προσέλευση - εγγραφές 
17.00 – 20.00 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια. 

 Οι Διδακτικές Τεχνικές  «Παιχνίδι ρόλων» και «Επίλυση προβλήματος» 
Συντονίστρια Εργαστηρίου: Δήμητρα Μπία, Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου 

 Το πόστερ ως εκπαιδευτικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης  
Συντονίστρια Εργαστηρίου: Μαριάννα Τσεμπερλίδου, Φυσιογνώστρια M.Ed., πρώην υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 
Ο Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 

 
Ανδρέας Αθανασόπουλος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 

Οι Διδακτικές Τεχνικές «Παιχνίδι ρόλων» και «Επίλυση προβλήματος» 
Συντονίστρια Εργαστηρίου: Δήμητρα Μπία, Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου 

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν ένα παράδειγμα συνδυασμού των 
διδακτικών τεχνικών παιχνίδι ρόλων και μελέτη περίπτωσης. 

Το παιχνίδι ρόλων είναι μια τεχνική όπου οι συμμετέχοντες υποδύονται ρόλους συγκεκριμένων 
κοινωνικών ομάδων σε συνθήκες που προσομοιάζουν σε μια προβληματική κατάσταση και 
καλούνται να επιχειρηματολογήσουν βρίσκοντας τα κατάλληλα επιχειρήματα και να προτείνουν 
λύσεις ή να πάρουν θέση. 

Στην συνέχεια του εργαστηρίου οι προτεινόμενες λύσεις θα αξιολογηθούν με την τεχνική της  
επίλυσης προβλήματος. 

 

 «Το πόστερ ως εκπαιδευτικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης» 
Συντονίστρια Εργαστηρίου: Μαριάννα Τσεμπερλίδου, Φυσιογνώστρια MSc in 

Education, π. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Τα πόστερ ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των εικόνων, η οποία περιλαμβάνει κάθε είδους 
οπτική κωδικοποίηση, από τις τοιχογραφίες και τα ιδεογράμματα μέχρι τις εικόνες στις οθόνες των 
κινητών και την εικονική πραγματικότητα. Οι εικόνες είναι θεμελιώδεις για την ανθρώπινη 
αντίληψη, η δε ψυχολογία αναγνωρίζει την επίδραση της οπτικής μνήμης  του ανθρώπου στη 
διαδικασία της μάθησης ως προσαρμογής στο περιβάλλον. 

Τα πόστερ στην εκπαίδευση είτε χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία για να 
συμπυκνώσουν, να συνοψίσουν,  να αναδείξουν στοιχεία των γνωστικών αντικειμένων του 
αναλυτικού προγράμματος, είτε αποτελούν εργασία μάθησης των μαθητών (ατομική ή ομαδική) 
πάνω σε ένα θέμα. Τα πόστερ που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός άλλοτε είναι του εμπορίου (π.χ. 
χάρτες) και άλλοτε αποτελούν δικό του δημιούργημα, μικρών διαστάσεων (κάρτες flashcard)   ή 
μεγάλων διαστάσεων (αφίσες). 

Τα πόστερ έχουν θετική επίδραση στη μαθησιακή διαδικασία επειδή εμπλέκουν τους μαθητές 
στη διαδικασία της δικής τους μάθησης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι ότι διευκολύνουν 
την ομαδική εργασία και την κατανόηση, καθώς επίσης την δημιουργική σκέψη και την εκτεταμένη 
έρευνα και μελέτη. Παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία μάθησης μέσω της πράξης (learning by 
doing), ενισχύοντας την μάθηση. Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να παρουσιάζουν οπτικά τα 
κύρια σημεία και μέσω της παρουσίασης να επεξεργάζονται, να τελειοποιούν, να συγκρατούν και 
να ανακαλούν την αποκτηθείσα γνώση. Η κατασκευή ενός πόστερ και η παρουσίασή του στην 
ολομέλεια της τάξης αποτελεί επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης των γνώσεων 
των μαθητών ενώ παρέχει ευκαιρίες για ομαδική συζήτηση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών. 
Τέλος τα πόστερ αποτελούν εργαλείο που ελκύει τους μαθητές. 

Στο επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο θα κατασκευάσουμε πόστερ με τη βοήθεια 
ορισμένων διδακτικών τεχνικών, οι οποίες διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχηματισμό των 
ομάδων, στην ομαδική συζήτηση, στην αποσαφήνιση αξιών και ασκούν τους μαθητές στον 
διάλογο, στη συνεργασία, στην έκφραση των συναισθημάτων, στην κριτική σκέψη και κριτική 
ανάγνωση μιας εικόνας, στην ανάλυση και στη σύνθεση, στη δημιουργικότητα, στην ανάπτυξη 
της φαντασίας και διαφόρων άλλων δεξιοτήτων.  
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