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Νέα Σμύρνη, 21/2/2020
Αρ. Πρωτ.: 2087  

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Συγγρού 165, ΠΡΟΣ : 
Εκπαιδευτικούς  που  διδάσκουν
Φυσικές  Επιστήμες  σε  Γυμνάσια,
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Δ΄ Αθήνας 

ΚΟΙΝ:
-Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής
-Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

 17121, Νέα Σμύρνη
Πληροφορίες :
Τηλ. γραφείου:
Τηλ. Γραμματείας :
E-mail              :
Ιστοσελίδα     :          

Ασημίνα Κοντογεωργίου
213 -1617362
213 -1617442
akontogeorgiou@gmail.com
https://akontogeorgiou.blogspot.com/

ΘΕΜΑ: Η εργαστηριακή άσκηση, οι ΤΠΕ και η Τέχνη εμπλουτίζουν τη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών: Βιωματικό Σεμινάριο

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Συνδιοργανώνουμε με τους υπεύθυνους του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ (Ν. Σμύρνης και Αλίμου) κ. Αθανάσιο

Γκουρμπή και κ. Χριστόφορο Στογιάννο, Βιωματικό Σεμινάριο τριών συναντήσεων με θέμα: 

«Η εργαστηριακή άσκηση, οι ΤΠΕ και η Τέχνη 

εμπλουτίζουν τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»,

που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα (3 συναντήσεις σε κάθε ΕΚΦΕ):

 Σχολεία 1  ου   ΕΚΦΕ (Ν. Σμύρνης)  
2, 9, 30/4

 Σχολεία 2  ου   ΕΚΦΕ (Αλίμου)  
31/3, 7 και 28/4

12 – 2.30 

(απαιτείται περισσότερος χρόνος και θα τηρηθεί)

Συνεκπαιδευτές  θα είναι  στο 1  ο   ΕΚΦΕ ο  κ.  Γιώργος  Παυλικάκης   και  στο 2  ο   ΕΚΦΕ ο  κ.  Αργύρης  

Ψαλίδας, που ήταν εκπαιδευτές στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε και στις 3 αυτές συναντήσεις (ΜΟΝΟ έτσι ολοκληρώνεται η 

επιμόρφωση), θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα google:  

https://docs.google.com/forms/d/1toBq3UDjMjD9OwnBeuHzHjD4Hcne3UQ89kiiy4aYmy4/edit

ή στην ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που ακολουθεί και να την στείλετε ηλεκτρονικά 

(α  kontogeorgiou  @  gmail  .  com  )

μέχρι την Παρασκευή 6.3.2020.

mailto:%CE%B1kontogeorgiou@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1toBq3UDjMjD9OwnBeuHzHjD4Hcne3UQ89kiiy4aYmy4/edit
https://akontogeorgiou.blogspot.com/


Θα επιλεγούν 20 για κάθε τμήμα με προτεραιότητα στους/ις ΥΣΕΦΕ, των οποίων ο ρόλος θα πρέπει

να  είναι  καθοριστικός  για  τη  διδασκαλία  των  Φυσικών  Επιστημών  στο  σχολείο  τους.  Εάν  η

συμμετοχές είναι περισσότερες θα γίνει κλήρωση.

Θα ειδοποιηθείτε μέχρι την Παρασκευή 20.3.2020

Λίγα λόγια για τη φιλοσοφία του σεμιναρίου…

Το σεμινάριο αυτό είναι εμπνευσμένο από το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, υλικό του οποίου

θα  χρησιμοποιηθεί.  Αποσκοπεί  στο  να  σας  δώσει  τη  δυνατότητα  να  εμπλουτίσετε  την

επαγγελματική  σας  εμπειρία,  ώστε  να  κάνετε  το  μάθημα  πιο  ενδιαφέρον  για  όλους  τους/ις

μαθητές/ριες, όσο αυτό είναι δυνατό στις υπάρχουσες συνθήκες. 

Θα  ανταλλάξουμε  απόψεις,  σχετικά  με  διαδικασίες  που  διευκολύνουν   τους  μαθητές  σας   να

μαθαίνουν με πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο αξιοποιώντας τον επιστημονικό τρόπο σκέψης.

Προγραμματίζουμε την επέκταση του σεμιναρίου την επόμενη σχολική χρονιά, ώστε να μπορέσετε

να  υλοποιήσετε  τα  σενάριά  σας  στην  τάξη  και  να  κάνουμε  τον  αναστοχασμό  μιας  ρεαλιστικής

εφαρμογής.

Στόχοι είναι να είστε σε θέση:

1.  να δημιουργείτε ευκολότερα διδακτικά σενάρια και να μπορείτε να  προσαρμόζετε άλλα στις

ιδιαιτερότητες των μαθητών και στα νέα δεδομένα της τάξης σας κάθε φορά,

2. να εντάσσετε στη διδακτική σας πρακτική νέες εκπαιδευτικές μεθόδους που εμπλουτίζουν τον

βασικό παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, όπως  το παιγνίδι ρόλων,

3. να  εντάσσετε  το  πείραμα,  αλλά  και  τις  Τεχνολογίες  της  Επικοινωνίας  και  της  Πληροφορίας

(ΤΠΕ), τις τέχνες, την ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον κ.ά.

4. να  ενεργείτε  με  γνώμονα  τη  δημιουργία  ομαλών  σχέσεων  μέσα  στη  σχολική  κοινότητα

γνωρίζοντας  ότι  η μάθηση βασίζεται   σε  μεγάλο βαθμό στη σχέση με το δάσκαλο,  με τους

άλλους μαθητές στην ομάδα, καθώς και στη σχέση των δασκάλων μεταξύ τους και στη σχέση

σχολείου,  οικογένειας και ευρύτερης κοινότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η συνάντηση: Διαμόρφωση ομάδων, ενημέρωση και συζήτηση για την υλοποίηση του σεμιναρίου

2η  συνάντηση: Εργασία  σε  ομάδες  των  συμμετεχόντων  για  την  υλοποίηση  και  τον  κριτικό

σχολιασμό έτοιμου διδακτικού σεναρίου, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικότητά

τους.

3η συνάντηση: Δημιουργία σύντομου σεναρίου και αναστοχασμός

Σε όσους/ες συμμετάσχουν σε όλες τις συναντήσεις θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Παρακαλούμε τους/ις Διευθυντές/ριες των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04

και να τους διευκολύνουν με αναπροσαρμογή του ωραρίου τους (στην περίπτωση που, αντίθετα

με την υπουργική απόφαση δεν έχουν μάθημα τις 3 πρώτες ώρες),  για να συμμετάσχουν στην

επιμορφωτική συνάντηση, εφόσον επιλεγούν.

Ασημίνα Κοντογεωργίου  

ΣΕΕ για τους ΠΕ04 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Δημιουργία σεναρίου για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

 Διεύθυνση email: 

ΕΚΦΕ που θα συμμετάσχετε:

 1ο ΕΚΦΕ (Ν. Σμύρνης): 

 2ο ΕΚΦΕ (Αλίμου)

Ονοματεπώνυμο: 

 Σχολείο/α: 

Ειδικότητα:

Τηλ. Σχολείου/ων: 

Κινητό: 


