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Προς τα σχολεία νομών Ηρακλείου και Λασιθίου   

            

   

             
    
 

Κοιν:  1) Περιφ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης 

           2) Προϊστάμενο Επιστημονικής Παιδαγωγι-  

               κής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης          

            3) Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρα- 

               κλείου  

            4) Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης νομού 

               Λασιθίου                               

            5) 1
ο
 ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

            6) 2
ο
 ΕΚΦΕ Ηρακλείου  

             

            

   

      

      

 

 

 

Θέμα: Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Σχολικού Συμβούλου  Γρηγόρη Επιτρο-
πάκη            

Αγαπητοί συνάδελφοι  

Εύχομαι σε όλους Καλή Σχολική Χρονιά.  Σας πληροφορώ ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 οργα-
νώνω τα παρακάτω σεμινάρια: 

1. Θεωρίες διοίκησης και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού  

2. Κλειστά λογισμικά και θεωρίες μάθησης. Η περίπτωση των Hot Potatoes  

3. Ανοικτά λογισμικά και θεωρίες μάθησης. Η περίπτωση του εργαλείου Movie Maker  

4. Η διδακτική αξιοποίηση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) 

5. Διδάσκοντας φυσική με λογισμικά ανάλυσης video. Η περίπτωση videopoint 

6. Μοριακή μοντελοποίηση  

7. Φωτογραφία μέσω μικροσκοπίου με φωτογραφική μηχανή DSLR 

 Όλα είναι διήμερα και μπορεί να γίνουν Πέμπτες και Παρασκευές από 5 μμ μέχρι 8 μμ στο 11 
ΓΕΛ Ηρακλείου εάν τα επιλέξετε. 
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Σκοπός του σεμιναρίου 1. είναι να αποσαφηνίσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού και την υποκείμενη θεωρία διοίκησης.  

Σκοπός του σεμιναρίου 2. είναι η διδακτική αξιοποίηση των κλειστών λογισμικών όπως το Hot Potatoes 

στο πλαίσιο των συμπεριφοριστικών θεωριών για τη μάθηση. 

Σκοπός του σεμιναρίου 3. είναι η διδακτικής αξιοποίηση  των ανοιχτών λογισμικών όπως το Movie Mak-

er στο πλαίσιο των γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών για τη μάθηση. 

Σκοπός των σεμιναρίων 4., 5., 6., είναι η διδακτική αξιοποίηση των λογισμικών ArcGIS, Videopoint, Hy-

perChem αντίστοιχα. 

Η γνώση των θεωριών μάθησης αποτελεί προϋπόθεση για το σχεδιασμό της διδασκαλίας, την αξιολό-

γηση της διδασκαλίας και τη διδακτική αξιοποίηση των λογισμικών. Για το λόγo αυτό συνιστώ θερμά τα 

σεμινάρια 2. και 3. 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους και το 

βαθμό εξοικείωσης τους με τον υπολογιστή. 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν  κάποιο ή κάποια από τα πα-

ραπάνω σεμινάρια να κάνουν αίτηση στέλνοντας email σε μια από τις ηλεκτρονικές μου διευθύνσεις 

grigorise@sch.gr , antonis2000@hotmail.com , epitropakhsg@cyta.gr  .  

 Μπορείτε επίσης να προτείνετε ένα οποιοδήποτε θέμα  εφόσον  αυτό σχετίζεται με τη σχολική διοίκη-

ση, το περιβάλλον, τις φυσικές επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες ή τη διδακτική. 

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. 

 

φιλικά 

 

Γρηγόρης Επιτροπάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 
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