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  Προς
τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Έργο
(Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Κρήτης)

Θέμα: Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια, που θα πραγματοποιηθούν 
τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο 2012.

Τα  σεμινάρια  αυτά  συνδυάζουν  τη  δια  ζώσης  διδασκαλία  σε  σεμιναριακή  μορφή,  με 
εφαρμογές στο περιβάλλον του σχολείου από τους συμμετέχοντες.  Στόχος τους είναι να 
προσφέρουν εστιασμένη επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, έτσι ώστε να 
αποκομίσουν  γνώσεις  και  δεξιότητες  για  τη  βελτίωση  του  διδακτικού  τους  έργου  στο 
πολυπολιτισμικό σχολείο. 

Ειδικότερα, θα γίνουν τα εξής σεμινάρια:

Σεμινάριο Ι:

Τίτλος: «Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις: οι δυνατότητες της Διαφοροποιημένης 
Παιδαγωγικής»

Διάρκεια:   4 Φεβρουαρίου έως 3  Μαρτίου 2012

Εισηγήτρια: Ελένη Κατσαρού, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου  Κρήτης

Σκοπός: α)  Να  ενημερωθούν  οι  επιμορφούμενοι  γύρω  από  θέματα  της 
Διαφοροποιημένης  Παιδαγωγικής  και  τις  δυνατότητες  που  δίνει.  β)  Να  γνωρίσουν 
προσεγγίσεις  που μπορούν να  ενισχύσουν  (κι  όχι  να  κρύψουν)  την ανομοιογένεια  της 
τάξης,  όπως  είναι  η  Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση,  η  Διαθεματικότητα  και  οι 
Πολυγραμματισμοί.  γ) Να γνωρίσουν -μέσα από συγκεκριμένα διδακτικά παραδείγματα- 
τεχνικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας και να τις συζητήσουν κριτικά. δ) Να γνωρίσουν 
-μέσα από συγκεκριμένα διδακτικά παραδείγματα- τεχνικές διαφοροποιημένης αξιολόγησης 
των μαθητών και να τις συζητήσουν κριτικά. ε)Να δοκιμάσουν όσα γνώρισαν θεωρητικά 
στην πράξη και να πάρουν ανατροφοδότηση για τη δοκιμή τους.

Βαθμίδα:  Το  σεμινάριο  απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και 
γυμνασίων.

Δια ζώσης διδασκαλίες: Θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη* το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 
και το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012, 10.00-16.00.

(*Ο τόπος διεξαγωγής των δια ζώσης διδασκαλιών θα οριστεί με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των  
ενδιαφερομένων)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Σεμινάριο ΙΙ:

Τίτλος: «Αντιμετώπιση  ανεπιθύμητων  συμπεριφορών  σε  παιδιά  προσχολικής  και 
σχολικής ηλικίας»

Διάρκεια:     11 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου 2012

Εισηγήτρια:  Αργυρούλα Ε. Καλαϊτζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Κρήτης 
  

Σκοπός: Η παροχή των γνώσεων εκείνων που απαιτούνται ώστε οι   επιμορφούμενοι 
εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση:
 να αναγνωρίζουν τα διάφορα προβλήματα που εκδηλώνουν τα παιδιά προσχολικής και 
σχολικής  ηλικίας  (π.χ.  μαθησιακές  δυσκολίες,  διαταραχές  ελλειμματικής  προσοχής  και 
παραπτωματικής  συμπεριφοράς,  επιθετικότητα,  σχολικός  εκφοβισμός)  και  παρακωλύουν 
την ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης.
 να  διαχειρίζονται/αντιμετωπίζουν  τις  ανεπιθύμητες  συμπεριφορές  στο  πλαίσιο  του 
σχολείου, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση τεχνικές.

Βαθμίδα: Το  σεμινάριο  απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείου –Δημοτικού).

Δια  ζώσης  διδασκαλίες:  Θα  πραγματοποιηθούν  στην  Κρήτη*  το  Σάββατο  11 
Φεβρουαρίου και το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012, 10.00-16.00.

(*Ο τόπος διεξαγωγής των δια ζώσης διδασκαλιών θα οριστεί με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των  
ενδιαφερομένων)

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  δηλώσουν  έως  τη  Δευτέρα  30  Ιανουαρίου  2012, 
αποστέλλοντας  συμπληρωμένη  τη  συνημμένη  φόρμα  στην  ακόλουθη  ηλεκτρονική 
διεύθυνση:

mariaki_87@hotmail.com 

(υπόψιν  κ.  Μαρίας  Μάζη,  Δευτέρα  και  Παρασκευή  10.00-14.00  στο  τηλέφωνο  28310 

77229 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 10.00-14.00 στο τηλέφωνο 6978264583)

Σε όσους γίνουν δεκτοί θα αποσταλεί εγκαίρως το πρόγραμμα. Επειδή οι θέσεις είναι 
περιορισμένες θα έχουν προτεραιότητα όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εξ αποστάσεως 
επιμόρφωση. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση επιμόρφωσης διάρκειας 30 ωρών.

Με ευχές για το Νέο Έτος 

Ζωή Παπαναούμ

             Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Συνημμένα: δήλωση συμμετοχής

54124  Θεσσαλονίκη      τηλ. +30 2310 99 7346     τηλεομ. +30 2310 99 7351   
email: zoipapa@edlit.auth.gr

mailto:zoipapa@edlit.auth.gr
mailto:mariaki_87@hotmail.com


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια
(Κρήτη)

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………….

Σχολείο: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ιδιότητα: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνα επικοινωνίας (εργασίας): …………………………………………………………………………….

Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας): ………………………………………………………………………………

Ηλεκτρονική διεύθυνση (προσωπική): ……………………………………………………………………………

Παρακαλούμε να σημειώσετε με την ένδειξη (1) την πρώτη προτίμησή σας 
και με την ένδειξη (2) τη δεύτερη προτίμησή σας: 

Ημερομηνία Τίτλος  ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
 ( 1 και 2)

4 Φεβρουαρίου έως
3 Μαρτίου 2012

Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις: οι 
δυνατότητες της Διαφοροποιημένης 
Παιδαγωγικής

11 Φεβρουαρίου έως
10 Μαρτίου 2012

Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων 
συμπεριφορών σε παιδιά προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας

Υπογραφή

Ημερομηνία: ……………………………

Τόπος:…………………………………...
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