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Εκπαιδευτικοί ΠΕ11
Λυκείων Ν. Ηρακλείου

ΘΕΜΑ

: Πρόσκληση σε Κύκλο Επιμορφωτικών Σεμιναρίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Λυκείων Ν. Ηρακλείου

ΣΧΕΤ.

:
Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κ.
Λήδα Ζαμπετάκη, διοργανώνει κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα:
«Πλαίσιο Εφαρμογής του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος
της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο»
Σκοπός των σεμιναρίων είναι να παρουσιαστεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο, όπως
αυτό υλοποιείται στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου (οργάνωση, διδακτική μεθοδολογία, δειγματικές
διδασκαλίες), από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου, κ. Νίκο Τζωρμπατζάκη. Μέσω
αυτών των παρουσιάσεων, θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να
προσεγγίσουν τη γενική φιλοσοφία και την στοχοθεσία του νέου Προγράμματος Σπουδών, (ΥΑ
8561/Δ2/19-01-2015, ΦΕΚ Β΄ 197) για τη Φυσική Αγωγή στο Γενικό Λύκειο, όπως εφαρμόζεται από τη
φετινή σχολική χρονιά.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων, δέκα (10). Εφόσον υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα
δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα. Κάθε τμήμα θα παρακολουθήσει τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:
α) Οργάνωση του μαθήματος για όλη τη χρονιά. Δειγματική με θέμα φυσική κατάσταση.
β) Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για όλη τη χρονιά. Δειγματική με θέμα: αθλήματα με μπάλες.
γ) Μέθοδοι αξιολόγησης του μαθήματος Μέθοδοι αξιολόγηση του μαθήματος και δράσεις δημιουργίας
αθλητικού υλικού. Δειγματική με θέμα: χοροί-αερόμπικς.
Κάθε ενότητα θα διεξάγεται σε ένα διδακτικό τρίωρο και θα περιλαμβάνει τρία μέρη, ως εξής:
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– 12:

30

Παρουσίαση-ανάλυση θέματος και των σημείων που θα πρέπει να εστιάσουν οι

συνάδελφοι κατά την παρακολούθηση της δειγματικής.
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13:

– 13:

20

Παρακολούθηση δειγματικής διδασκαλίας σε τμήμα του σχολείου (Α’, Β’ ή Γ’ τάξης).

– 14:

00

Σύνδεση με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Λύκειο - Συζήτηση.

Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα: «Οργάνωση του μαθήματος για όλη τη χρονιά», θα
πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Ηρακλείου (στον Εσταυρωμένο, μετά τα Τ.Ε.Ι.
Ηρακλείου) την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:50 – 14:00.
Καλούνται

οι

ενδιαφερόμενοι

εκπαιδευτικοί

να

δηλώνουν

συμμετοχή

στον

σύνδεσμο:

http://goo.gl/forms/YtWIEUONZC, έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015. Η συμμετοχή τους είναι
προαιρετική.
Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους
εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου τους και να τους διευκολύνουν στην παρακολούθηση,
εφόσον αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
Ο Διευθυντής

Δημήτριος Καλυκάκης

