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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο, 24-5-2015
ΑΠ: 614/24-5-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Επιτροπάκης Γρηγόριος
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
Ταχ. Δ/νση : Ρολέν 4
Ταχ. Κώδικας : 71 305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
e-mail
: grigorise@sch.gr
www
: http://users.sch.gr/grigorise/
Πληροφορίες : Γρηγόρης Επιτροπάκης
Τηλ. - FAX : 2810752779, 6974644878

Προς τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου

Κοιν:
1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
2) Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας
3) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Ηρακλείου
4) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Λασιθίου
5) 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου
6) 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου

Θέμα: Σεμινάριο «Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού»
Αγαπητοί συνάδελφοι
Το σεμινάριο αυτό αποτελεί συνέχεια του σεμινάριου «Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της διδασκαλίας
σε μια μαθητοκεντρική τάξη» και εστιάζει στον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού. Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη και την επιτυχία της διδασκαλίας .
Το σεμινάριο έχει ένα πρακτικό προσανατολισμό. Οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εφαρμόσουν κλείδες αυτοπαρατήρησης και παρατήρησης τρίτων π.χ. των μαθητών τους σε δικές τους διδασκαλίες και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω του Web (Web based seminar). Οι επιμορφούμενοι καλόν είναι να διαθέτουν laptop με
Web camera, μικρόφωνο και ηχεία . Ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού ενδιαφέρει ζωηρά τη σχολική διοίκηση που επιθυμεί να εφαρμόσει μια
πολιτική ολικής ποιότητας. Για το λόγο αυτό συνιστώ στους διευθυντές των σχολείων να παρακολουθήσουν το
σεμινάριο.
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Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες και οι δια ζώσης συνεδρίες του θα πραγματοποιηθούν την
Πέμπτη 8-10- 2015 και την Πέμπτη 15-10-2015 από 5 μμ – 8 μμ στο 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου. Το σεμινάριο θα μπορούσε να γίνει και στο Λασίθι εάν υπάρξει ενδιαφέρον.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να κάνουν αίτηση στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropakhsg@cyta.gr .
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.
φιλικά
Γρηγόρης Επιτροπάκης
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
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