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ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ –
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Θέμα: Δειγματικές Διδασκαλίες για Φιλολόγους Γυμνασίου-Λυκείου:
Λογοτεχνία και διαθεματικό project με καλές πρακτικές ομάδων εργασίας.
Δευτέρα 22-1-18 (8.15-10.45) και Τρίτη 23-1-18 (10.55-13.35), στο Πειραματικό
Γυμνάσιο Ηρακλείου. [Ηλεκτρον. δήλωση συμμετοχής.]
Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των μελών της φιλολογικής μας κοινότητας μέσα από
τη συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και
εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο
και το Λύκειο, σας προσκαλώ, σε συνεργασία με το Πειραματικό Γυμνάσιο, στις
ακόλουθες δειγματικές διδασκαλίες των οποίων η μέθοδος και το περιεχόμενο
μπορούν να προσαρμοστούν στις δυο βαθμίδες της Δ/θμιας Εκπ/σης.
• Προσκαλούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι Φιλόλογοι Γυμνασίων –
Λυκείων αρμοδιότητας μου, εφόσον μπορεί να ρυθμιστεί το πρόγραμμα του
σχολείου
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•

•

Παράλληλα, τις δειγματικές διδασκαλίες μπορούν να παρακολουθήσουν
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Ιστορία σε β΄ και γ΄ ανάθεση1, εφόσον έχουν
ρυθμίσει τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο τους. (Οι μέθοδοι και οι
εκπαιδευτικές τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν και στη διδασκαλία της
Ιστορίας..)
Οι Εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και στις δύο
δειγματικές ή στη μία από αυτές. Καθεμία έχει σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει
ολοκληρωμένο περιεχόμενο και ταυτόχρονα αναδεικνύεται η συνοχή του
όλου project.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Δίωρη Δειγματική διδασκαλία
και ωριαία συνάντηση ανατροφοδότησης- συμβουλευτικής:

Θεματική:
Μπέρλοχτ Μπρεχτ, «Για τον όρο ‘μετανάστες’» (Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου) Μέρος Α΄ (ολοκλήρωση α΄ μέρους)
Η δίωρη δειγματική διδασκαλία αφορά σε
• διαθεματική προσέγγιση-project και εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης
ομάδων εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν «κατά συνθήκη ψεύδη»
συνεργασίας μαθητών και επιβάρυνση ευσυνείδητων μαθητών με την
πραγματοποίηση της δουλειάς των άλλων μελών της ομάδας.
• αξιοποίηση της διδασκαλίας ως εκπαιδευτικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της
μετασχηματίζουσας μάθησης (ευαισθητοποίηση μαθητών – αντιμετώπιση
στερεοτύπων για πρόσφυγες-μετανάστες)
• ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και δημιουργικότητας των μαθητών
Ημερομηνία – ώρα – τόπος .
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018. Ώρες 1η-3η (8.15-10.45)
Στο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (περιοχή Εσταυρωμένου –
ΤΕΙ). Είσοδος και από τον χώρο στάθμευσης του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, στο πίσω μέρος
του κτηρίου.
Αίθουσα Β3 «Οδυσσέας Ελύτης» (ισόγειο Γυμνασίου, με είσοδο από χώρο
στάθμευσης, δίπλα στο ΙΕΚ).
•

1η -2η ώρα: 8.15- 9.50. Δίωρη Δειγματική διδασκαλία
Διδάσκουσα: Δήμητρα Κριθαράκη, Φιλόλογος Πειραματικού Γυμνασίου
Ηρακλείου

•

3η ώρα: 10.00-10.45. Επιμορφωτική συνάντηση ανατροφοδότησης.
Συντονισμός-Συμβουλευτική: Β. Καλοκύρη

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για δήλωση συμμετοχής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΕΥ 22-1-18

ΥΠΠΕΘ, Αθήνα, Αρ. Πρωτ.
192367/Δ2/ 11-11-2016 για επιμόρφωση εκπαιδευτικών β΄ και γ΄
ανάθεσης από Σχολικό Σύμβουλο μαθημάτων α΄ ανάθεσης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2η Δίωρη Δειγματική διδασκαλία
και ωριαία συνάντηση ανατροφοδότησης- συμβουλευτικής:
Θεματική:
Μπέρλοχτ Μπρεχτ, «Για τον όρο ‘μετανάστες’» (Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου) Μέρος Δεύτερο (ολοκλήρωση του project)
Η δίωρη δειγματική διδασκαλία αφορά σε
• διαθεματική προσέγγιση-project και εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης
ομάδων εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν «κατά συνθήκη ψεύδη»
συνεργασίας μαθητών και επιβάρυνση ευσυνείδητων μαθητών με την
πραγματοποίηση της δουλειάς των άλλων μελών της ομάδας.
• αξιοποίηση της διδασκαλίας ως εκπαιδευτικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της
μετασχηματίζουσας μάθησης (ευαισθητοποίηση μαθητών – αντιμετώπιση
στερεοτύπων για πρόσφυγες-μετανάστες)
• ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και δημιουργικότητας των μαθητών
Ημερομηνία – ώρα – τόπος .
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018. Ώρες 4η-6η ( 10.55-13.25)
Στο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (περιοχή Εσταυρωμένου –
ΤΕΙ). Είσοδος και από τον χώρο στάθμευσης του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, στο πίσω μέρος
του κτηρίου.
Αίθουσα Β3 «Οδυσσέας Ελύτης» (ισόγειο Γυμνασίου, με είσοδο από χώρο
στάθμευσης, δίπλα στο ΙΕΚ).
•

4η -5η ώρα: 10.55-12.35. Δειγματική διδασκαλία
Διδάσκουσα: Δήμητρα Κριθαράκη, Φιλόλογος Πειραματικού Γυμνασίου
Ηρακλείου

•

ώρα: 12.40-13.25. Επιμορφωτική συνάντηση ανατροφοδότησης.
Συντονισμός-Συμβουλευτική: Β. Καλοκύρη
6η

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΡΙΤΗ 23-1-18

Για λόγους οργανωτικούς, οι Συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να
συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής μέχρι το Σάββατο 20-1-18, ώρα 14.30.
Θα ενημερωθούν στο e-mail που θα δηλώσουν για τη δυνατότητα συμμετοχής
τους, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής 21-1-18. Χρειάζεται να έχουν ρυθμίσει τις
υποχρεώσεις στο σχολείο τους, εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Ευχαριστώ πολύ τη Συνάδελφο κ. Δήμητρα Κριθαράκη και το Πειραματικό Γυμνάσιο
για τη συνεργασία.
Με τιμή,
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
(ΠΔΕ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο)
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