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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Ε  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα που διοργανώνει η Εποπτεία των Σχολείων 

τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας υπό την αιγίδα τού Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: 

«Προτάσεις διδασκαλίας με τη χρήση των Τεχνολογιών  

τής Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» 

Αναπτύσσοντας τη δημιουργική και την κριτική ικανότητα 

των μαθητών τού Δημοτικού Σχολείου 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, 

Αρσάκη 1 – Πλατεία Μιχαλακοπούλου – Π. Ψυχικό, με ελεύθερη συμμετοχή για τους εκπαιδευτικούς 

των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία, ακολουθώντας την ιστορία τους στον χώρο τής εκπαίδευσης 

και τής επιμόρφωσης, καταθέτουν στην εκπαιδευτική κοινότητα προτάσεις διδακτικών προσεγγίσεων 

με χαρακτήρα ανακαλυπτικό και διαδραστικό, που στοχεύουν στην ανάπτυξη τής δημιουργικής και τής 

κριτικής ικανότητας των μαθητών. 

 Η συνεισφορά των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μαθησιακή 

διαδικασία αποφέρει θετικά αποτελέσματα, όταν ο δάσκαλος αναγνωρίζει ενεργό ρόλο στον μαθητή 

μέσα σε ένα ολοκληρωμένο, στοχοθετημένο μαθησιακό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει σενάρια 

διδασκαλίας. 

 Σκοπός τής ημερίδας που διοργανώνουν τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία είναι:  

 Η παρουσίαση διδακτικών σεναρίων σε γνωστικά αντικείμενα τού Δημοτικού Σχολείου με τη 

συνδρομή τής τεχνολογίας 

 Η ενημέρωση και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη δομή των σεναρίων διδασκαλίας και τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. 

 Ο προβληματισμός για τη ρεαλιστική εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων στη σχολική 

πραγματικότητα. 

Κεντρικοί ομιλητές: 

Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας  

Σωτήριος Γκλαβάς, Πρόεδρος τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Σύμβουλος τής Φ.Ε. 

Γεώργιος Καλκάνης, Καθηγητής Φυσικών Επιστημών τού Ε.Κ.Π.Α. 

Θα ακολουθήσουν παράλληλες δειγματικές διδασκαλίες σε γνωστικά αντικείμενα τού 

Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και των Επικοινωνιών που θα 

παρουσιάσουν εκπαιδευτικοί τής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Τη 

συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά από κάθε δειγματική διδασκαλία θα συντονίσουν Σχολικοί 

Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα τού 

Αρσακείου: www.arsakeio.gr     Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.6755.107 (εσωτ. 251)  

                693.619.7943  (Ελευθερία Μπρούμου) 
 

         Υπό την αιγίδα τού 
         Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  
         Πολιτισμού και Αθλητισμού 

http://www.arsakeio.gr/

