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ΠΡΟΣ:   
1. Διευθυντές & Διευθύντριες 

Δημοτικών Σχολείων 5ης 
Ενότητας ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ  

2. Εκπαιδευτικούς των Σχολείων 
δια των διευθύνσεων 

 
ΚΟΙΝ:   

1. ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 

2. Διεύθυντής ΠΕ Δράμας 

3. ΚΕΣΥ Δράμας 

 
 

ΘΕΜΑ: «Η διδασκαλία στη ‘σύγχρονη τάξη’ μια σειρά  από απογευματινά εργαστήρια στο 
14ο Δ.Σ. Δράμας»  

ΣΧΕΤ:« 20η /27 - 3- 2018 Πράξη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ »  

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που προγραμματίστηκαν από το 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΑΜΘ (Πράξη 15η/20.02.2019 της 
Ολομέλειας), ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Τοζακίδης Ανανίας με αφορμή την 
ανατροφοδότηση από τις επισκέψεις στα σχολεία, διοργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις 
εργαστηριακής μορφής με θέμα: «Η διδασκαλία στη σύγχρονη σχολική τάξη». Οι 
επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας, 
καθώς και με την αρωγή του  14ου Δ.Σ. Δράμας. 

 Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε τέσσερις (4) διακριτές θεματικές ενότητες δίωρης 
διάρκειας και απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς της 5ης Ενότητας Σχολείων 
Δράμας. Στο πρώτο μέρος θα γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της Ενότητας και θα 
ακολουθεί εργαστήριο ανατροφοδότησης. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα 
διδασκαλίας στη σύγχρονη τάξη. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν ως επιμορφωτές άτομα με 
μεγάλη εμπειρία και πρόσθετες σπουδές. 

Στις συναντήσεις μπορούν να  συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της 
5ης ενότητας  σχολείων και θα πραγματοποιούνται στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. 

α/α Θεματικές ενότητες Επιμορφωτές, 
τριες 

Ημερομηνία  Αριθμός 
Συμμετεχόντων 

 

1 Διαχείριση Προβλημάτων 
στη Σχολική 
Τάξη/Μελέτες 
Περίπτωσης 

Ανανίας 
Τοζακίδης 

Δευτέρα 8/4/2019 20 
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2 Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία 

Αλβανόπουλος 
Γεώργιος 

Τετάρτη 10/4/2019 20 

3 Προβληματισμοί σε 
βασικές έννοιες της 
Ιστορίας σύμφωνα με τα 
Ν.Π.Σ. 

Καζάκης 
Δημήτριος 

Δευτέρα 6/5/2019 30 

4 Προσαρμογές 
Αναλυτικών 
Προγραμμάτων για 
μαθητές με Μ.Δ. 

Μπουχορίκου 
Ευθυμία 

Τετάρτη 8/5/2019 20 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής από μία έως και δύο θεματικές 
ενότητες. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να 
εμπλακούν ενεργά εκπονώντας ατομικά ή ομαδικά μικρής έκτασης εργασίες οι οποίες θα 
παρουσιάζονται εθελοντικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα αυτό παρακαλούνται να υποβάλουν 
σχετικό αίτημα συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα έως και 
την Τρίτη 2/4/2018, αφού πρώτα ενεργοποιήσουν τον ανάλογο σύνδεσμο: 

Διαχείριση Σχολικής Τάξης: ΕΔΩ  

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία; ΕΔΩ  

Προβληματισμοί σε βασικές έννοιες της Ιστορίας: ΕΔΩ  

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για μαθητές με ΜΔ:  ΕΔΩ 

Τα ονόματα των επιμορφούμενων ανά θεματική ενότητα θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΕ, το αργότερο την Πέμπτη 4/4/2019. Ταυτόχρονα θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στα Σχολεία. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά 
προτεραιότητας με την υποσημείωση ότι όλες οι θεματικές ενότητες θα επαναληφθούν το 
τελευταίο πενθήμερο του Ιουνίου και ενδεχομένως και με το νέο σχολικό έτος, ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των θεματικών από τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξολοκλήρου στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας 
(απέναντι από το πάρκο των Κομνηνών, 2521035757), το διάστημα 18.00’ – 20.00’. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων της 5ης 
ενότητας Δημοτικών Σχολείων Δράμας. 

 

   Ο προϊστάμενος του ΚΕΣΥ 

 
Γ. Αλβανόπουλος 

 

Ο Συντονιστής ΕΕ 

 
Ανανίας Τοζακίδης  

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G8HUasUYRrXSA2_TOxWTyPLV4ZfMSleWQSkPnt8oNFQ/edit#gid=0
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