
Αγαπθτζσ/οι ςυνάδελφοι  

Σασ εφχομαι μία νζα ςχολικι χρονιά με υγεία, φανταςία και διάκεςθ για καινοφργιεσ 

μακθςιακζσ εμπειρίεσ κακϊσ ςφμφωνα πάντα με τον Freire ο/θ εκπαιδευτικόσ είναι πάντα 

μακθτισ/τρια……  

Μετά από τθν δθλωμζνθ ανάγκθ ςυνζχιςθσ των εργαςτθρίων των προθγοφμενων ετϊν 

προτείνω για φζτοσ δφο εργαςτιρια παιδαγωγικισ και ψυχολογίασ  ςτα οποία μπορείτε να 

ςυμμετζχετε προαιρετικά όλεσ οι ειδικότθτεσ Α/κμιασ & Β/κμιασ. Οι μζρεσ των 

εργαςτθρίων κα  είναι Δευτζρα απόγευμα το πρϊτο και Σάββατο πρωί το δεφτερο. Οι 

θμερομθνίεσ και ο τόποσ κα ανακοινωκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τθν λιξθ των 

δθλϊςεων ςυμμετοχισ.  

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ μζχρι Τετάρτθ, 25 Σεπτεμβρίου ςτισ θλεκτρονικζσ  φόρμεσ που 

ακολουκοφν τθν περιγραφι κάκε εργαςτθρίου.   

Α.  Οι παιδαγωγικζσ θεωρίεσ ςτην πράξη  

Θα γίνουν οκτϊ (8)  τετράωρα εργαςτιρια, ζνα κάκε μινα: τζςςερα για ςχεδιαςμό 

διδακτικϊν ςεναρίων και  τζςςερα για αναςτοχαςτικι αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ τουσ 

ςτθν τάξθ. Ο ενδιάμεςοσ χρόνοσ ( ζνασ μινασ) κα αξιοποιείται για τθν υλοποίθςθ του 

ςεναρίου ςτθν τάξθ.  

Προτεινόμενοι παιδαγωγοί: Lev Vygotsky, Paulo Freire, Jack Mezirow, David Perkins. 

Προφανϊσ,  θ ομάδα κα είναι ανοικτι ςε προτάςεισ και για άλλουσ παιδαγωγοφσ.   

Δομή εργαςτηρίου  

Στο εργαςτιριο αυτό οι  ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί:  

Α. Θα μελετοφν  ατομικά  και κα ςυηθτοφν ομαδικά παιδαγωγικά κείμενα. Θα 

ςχεδιάηουν διδακτικά ςενάρια ςε ομάδεσ , ανά ειδικότθτα ι διακεματικά τα οποία 

κα ςτθρίηονται ςτισ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ   που κα ζχουν μελετιςει και ςυηθτιςει 

ςτθν ομάδα.   

Β.  Θα υλοποιοφν τα διδακτικά ςενάρια ςτισ τάξεισ τουσ   

Γ. Θα τροφοδοτοφν τθν ομάδα με αναςτοχαςτικι αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ των 

διδακτικϊν τουσ ςεναρίων ςτθν τάξθ 

https://forms.gle/SCeZw5S3NnhsjSCy7  

Β. Θα μποροφςα αλλιώσ αλλά πωσ; Ενςυναιςθητική διαχείριςη ςχζςεων ςτην ςχολική 

κοινότητα.  

Συνζχεια του περςινοφ πολυςυηθτθμζνου εργαςτθρίου………. 

Η πρόταςθ μου για φζτοσ είναι να εςτιάςουμε ςτο παιδικό τραφμα με ςτόχο να το 

αναγνωρίηουμε, να το μοιραηόμαςτε και να το διαχειριηόμαςτε. Θα διερευνιςουμε  

https://forms.gle/SCeZw5S3NnhsjSCy7


βιϊματα και ςυμπεριφορζσ μζςα από «μφκουσ» προςωπικοφσ και ςυλλογικοφσ  με τθν 

βοικεια ςχετικισ βιβλιογραφίασ  και προςϊπων – αρωγϊν.  

Η δομι του εργαςτθρίου κα ςυηθτθκεί με τουσ ςυμμετζχοντεσ  ςε ζνα «απογευματινό 

καφζ» πριν τθν ζναρξθ του εργαςτθρίου.  

Στο εργαςτιριο αυτό ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 15. 

Γι’αυτό κα τθρθκεί αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ ςφμφωνα με τθν θμερομθνία τθσ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ.  

https://forms.gle/8ficTPvAvmZywgTm6  

 

Στθ διάκεςθ ςασ για ότι χρειαςτείτε ( mail: epoulla@sch.gr και κινθτό 6974384543)  

Με εκτίμθςθ  

Ελζνθ Πουλλά  

ΣΕΕ ΠΕ06  
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