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Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή Φιλολόγων σε δειγματική διδασκαλία και
ωριαία επιμορφωτική συζήτηση: Nεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου.
(«Διεξάγοντας μία έρευνα με τους μαθητές στο σχολείο.» -5η ενότ.) Τετάρτη 21-12015, ώρα 8.00-9.50. Διοργάνωση σε συνεργασία: Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων
Β. Καλοκύρη – Πρότ. Πειραμ. Γυμνάσιο Ηρακλείου (Φιλόλογος: Γαβρ.
Ασπράκη). Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής.
Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι,
Με γνώμονα την επικοινωνία και τη διάχυση της δουλειάς στην τάξη μεταξύ των
Συναδέλφων Φιλολόγων καθώς και την ανατροφοδότηση του έργου μας, συνεχίζουμε
και κατά το 2015 τις δειγματικές διδασκαλίες σε φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου
και Λυκείου.
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Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται, σε συνεργασία με το Πρότυπο Πειραματικό
Γυμνάσιο Ηρακλείου, ωριαία δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας (Α΄ Γυμνασίου) και στη συνέχεια ωριαία επιμορφωτική
συζήτηση-ανατροφοδότηση.
Χρόνος –τόπος:
Τετάρτη 21-1-2015, ώρα 8.10-9.50 στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, αίθουσα
Β3.
Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να προσέλθουν στις 8.00 π.μ. στο Πρότυπο
Πειραματικό Γυμνάσιο (περιοχή Εσταυρωμένου, μετά το ΤΕΙ, οδό Ι. Κορνάρου),
στον κάτω όροφο του κτιρίου, στο Γυμνάσιο, στην αίθουσα Β3 (τελευταία
αίθουσα δεξιά από τη σκάλα).
Πρόγραμμα:
 1η ώρα διδασκαλία (8.10.- 9.00)
 Το θέμα της διδασκαλίας είναι "Διεξάγοντας μία έρευνα με τους
μαθητές στο σχολείο" (σε διασύνδεση προς την 5η Ενότητα του σχολ.
βιβλίου: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα). Με
εκπαιδευτικές τεχνικές ενεργού συμμετοχής και καλές πρακτικές
πρόκλησης ενδιαφέροντος και ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής
σκέψης, οι μαθητές «μυούνται» στην ερευνητική διαδικασία
αξιοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητες αυτές στο πλαίσιο της
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ γλωσσικής διδασκαλίας.
Διδάσκουσα: (Γαβριέλλα Ασπράκη, Φιλόλογος ΠΠΓΗ).
 2η ώρα (9.05-9.50)
 επιμορφωτική συνάντηση συζήτηση– ανατροφοδότηση:
Οι συμμετέχοντες Φιλόλογοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν
και για το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών και για διαθεματική
διδασκαλία σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα σπουδών ΔΕΠΠΣ στα
Γυμνάσια.
Συντονισμός-Συμβουλευτική κατά την επιμορφωτική συζήτηση: Β. Καλοκύρη
Για λόγους λειτουργικούς, προσκαλούνται 12 Φιλόλογοι, οι οποίοι δεν θα έχουν
διδακτικά καθήκοντα εκείνες τις ώρες (ενδεχομένως με σχετική αναπροσαρμογή
προγράμματος, όπου είναι δυνατό, για την οποία χρειάζεται να φροντίσουν μόλις
δηλώσουν, προκειμένου να μην ακυρώσουν τη συμμετοχή τους την τελευταία
στιγμή).
Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί μέχρι την Τρίτη
20/1/2015, ώρα 14.00. Οι συμμετέχοντες Φιλόλογοι θα ειδοποιηθούν μέχρι την
Τρίτη 20/1/15, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν στη φόρμα
που ακολουθεί (απαραιτήτως να έχουν σημειώσει και το τηλέφωνό τους).
Επίσης, όσοι δηλώσουν συμμετοχή παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως, αν
προκύψει εμπόδιο για τη συμμετοχή τους, προκειμένου να δοθεί η θέση σε άλλους
συναδέλφους!
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ πατήστε στον σύνδεσμο:
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΤ 21-1-15 ΝΕΓ Β ΓΥΜΝ
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Με τιμή,
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Ν. Ηρακλείου
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