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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων θα ξεκινήσουν δύο ομάδες σεμιναρίων για
εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04. Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι Τρίτη και Πέμπτη 12:00-14:10 στα
πλαίσια της διευθέτησης του κοινού δίωρου των Φυσικών. Το πρόγραμμα και ο τόπος θα
ανακοινωθούν αμέσως μετά τις γιορτές και θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε κατάλληλες
φόρμες google.
Α) Η πρώτη ομάδα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών και έχει τίτλο:
«ΠΕ04 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ». Τα θέματα των εισηγήσεων μπορεί να είναι από το ερευνητικό ή
εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο των συναδέλφων. Μπορούν να παρουσιαστούν εργασίες, που έχουν
ανακοινωθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, εργασίες που έχουν παρουσιαστεί σε
διαγωνισμούς, προτάσεις για εργαστηριακές ασκήσεις που άπτονται της σχολικής ύλης και των
ενδιαφερόντων μας, κλπ. Ο χρόνος κάθε παρουσίασης μπορεί να είναι από 15’ έως 45’. Στα πλαίσια
της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ μας αλλά και της ανάδειξης των ερευνητικών - διδακτικών
ανησυχιών που όλοι έχουμε, είναι σκόπιμο να μας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε μέρος αυτού του
έργου. Σκοπός είναι η διάχυση του μεταξύ των εκπαιδευτικών, η αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος
για τις φυσικές επιστήμες και η ανάδειξη της διαθεματικότητας τους.

Παρακαλώ τους εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να συμμετέχουν ως εισηγητές να συμπληρώσουν τη
φόρμα google: https://goo.gl/forms/o9byivh1sQ8FN8cF2. Το πρόγραμμα θα προκύψει με βάση τις
συμμετοχές σας και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τις γιορτές.
Β) Η δεύτερη ομάδα σεμιναρίων θα έχει παιδαγωγικό προσανατολισμό και βιωματικό χαρακτήρα με
θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ».
Περιλαμβάνονται, αρχική ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι μαθητές με
δυσκολίες, εναλλακτική παρέμβαση εντός τάξης και τρόποι αξιολόγησης. Το ακριβές πρόγραμμα με
τους τίτλους των σεμιναρίων και τους εισηγητές θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τις γιορτές.
Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν 15-20 εκπαιδευτικοί Γυμνασίων ή Λυκείων μετά από
δήλωση συμμετοχής. Ένας πλήρης κύκλος περιλαμβάνει τρία δίωρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερου
ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει επανάληψη του σεμιναρίου.
Πρώιμη εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να κάνετε στη φόρμα google:
https://goo.gl/forms/Mk5zENMX16s7iDm63.
Παρακαλώ να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.
Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί μου.
Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους.

Συναδελφικά
Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04
Χατζηδάκης Γεώργιος

