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  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
8ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ

 ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
          ΜΟΙΡΕΣ

Πληροφορ. : Μπαγιάτη Ειρήνη
Τηλέφωνο  & Φαξ :28920 23325

         Κιν. Τηλ. : 6936564225
Email: ebagiati@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Δίωρο Σεμινάριο Σχολικής Συμβούλου 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου με
θέμα: Το παιχνίδι ρόλων ως διδακτική τεχνική στην εκπαίδευση »

Σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των 2/θέσιων και άνω Δημοτικών
Σχολείων της 8ηςΠεριφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου – ένας από κάθε σχολείο – που θα οριστούν
ως εκπρόσωποι - πολλαπλασιαστές, να συμμετάσχουν σε δίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο
που διοργανώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο κ. Μπαγιάτη Ειρήνη, με θέμα «Το παιχνίδι
ρόλων ως διδακτική τεχνική στην εκπαίδευση» την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 στο 1ο ΔΣ
Μοιρών και ώρα 12:00΄ -2:00΄μ.μ..

Στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν προσομοίωση της
διδακτικής τεχνικής του παιχνιδιού ρόλων με έμφαση στην αξιοποίηση της στη διδακτική
πράξη. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθούν το δίωρο εργαστήριο θα αναλάβουν και την
υποχρέωση να το υλοποιήσουν με μορφή μικροδιδασκαλίας για όλους τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου τους, έχοντας στη διάθεση τους το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Στη συνέχεια,
όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα συνεργαστούν για να εφαρμόσουν τη διδακτική τεχνική
στην τάξη τους σε θέμα ή θέματα δικής τους επιλογής, έχοντας περιθώριο περίπου ενός
μήνα. Καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει κοινωνική δικτύωση
επιμορφώτριας και επιμορφούμενων, ενώ το τελικό εκπαιδευτικό υλικό κάθε ενότητας θα
αναρτάται στην ιστοσελίδα (http://ebagiati.weebly.com/ ) της Σχολικής Συμβούλου.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της
8ηςΠεριφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου – ένας από κάθε σχολείο – που θα οριστούν ως
εκπρόσωποι - πολλαπλασιαστές, στο δίωρο σεμινάριο είναι υποχρεωτική.

Τα παιδιά δε θα σχολάσουν και οι κ.κ. Διευθυντές∕Διευθύντριες και οι
Προϊστάμενοι∕νες να φροντίσουν για την απασχόλησή τους.

Τέλος, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε το όνομα του εκπαιδευτικού που θα συμμετέχει
από το σχολείο σας (2/θέσιο και άνω) στο δίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο, ηλεκτρονικά μέχρι
την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 στο email: ebagiati@gmail.com.

Η Σχολική Σύμβουλος

Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνη

Μοίρες, 28/03/2014

Αρ. Πρωτ.: 33

Προς:
Δ/ντες/ντριες και Προϊσταμένους/νες
και διδακτικό προσωπικό 8ης

Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου

Κοιν.:
1) κ. Περιφερειακό Διευθυντή

Εκπ/σης Κρήτης
2) κ. Προϊστάμενο

Επιστημονικής-
Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης

3) κ. Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ
ΟΡΘΟ (αλλαγή ημ/νιας
διεξαγωγής σεμιναρίου)


