
 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πειραιάς,  20 -2 -2018 

-----  Αριθ. Πρωτ.: 24 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

    
Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 117 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ημερίδα & Θέματα οργάνωσης επιμορφωτικής ημερίδας  

Σχετικά:      -  Ν.1566/85, άρθρα 28 παρ. 1 και 2 του ν. 1566/1985, (όπως  τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του ν. 

1824/1988) 

 ΠΔ 79/2017"Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων" ΦΕΚ109 Α΄/1-8-17, αρθ.17, 

παρ.1  

 Φ.353.1/324/105657/Δ1/16.10.2002, ΦΕΚ1340/16-2-012 

 

Αγαπητοί / ές συνάδελφοι 

 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών ημερίδων, προσκαλώ τις/ους εκπαιδευτικούς της 66ης 

Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής και των 2ου,4ου,5ου,10ου ΔΣ Κορυδαλλού σε 

επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διδακτικά και Παιδαγωγικά ζητήματα στο σύγχρονο 

σχολείο»,  

στις 28/2/2018 και ώρα 08:00-14:00, στα 1ο και 4ο ΔΣ Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών  & Ιωνίας 

και Καισαρείας 52 αντίστοιχα). Η προσέλευση θα γίνει στο 4ο ΔΣ Νίκαιας, Καισαρείας & 

Βοσπόρου, Άγιος Νικόλαος, 184 50 Νίκαια Αττικής. 

Η ημερίδα αφορά τους βασικούς θεματικούς άξονες που έχουν προκύψει από την έκφραση των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών των σχολείων μας σε συνδυασμό με τον  στόχο υπό 

έμφαση που έχει θέσει το ΥΠΠΕΘ (2018 έτος Μαθηματικών) και περιλαμβάνει 12 θέματα που θα 

προσεγγιστούν από τους εισηγητές με βιωματικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί η δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν σε τμήματα των 30-35 τουλάχιστον 2 

επιμορφωτικές παρεμβάσεις διάρκειας 90 λεπτών. 

Στην ημερίδα θα συμμετέχει η Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 Αντιγόνη – 

Μέλισσα – Ίρις Χατζηιωάννου με θέμα: «Διδακτικά σενάρια και το Νέο ΕΠΣ-Ξγ στο Δημοτικό 

(Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες γλώσσες)». 

Τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας και η συμμετοχή όλων 

των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.  

Προς: - Δημοτικά Σχολεία 66ης Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας  Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, 

2ο,4ο,5ο,10ο ΔΣ Κορυδαλλού 

Κοινοποίηση: -   Περιφερειακή Δ/νση Π. &Δ. Εκπ/σης 

Αττικής 
- Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης ΠΕ ΠΔΕ Αττικής 

- Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archive.minedu.gov.gr/docs/fek_161_13_7_1998_leitoyrgia_dhm.pdf
http://archive.minedu.gov.gr/docs/fek_161_13_7_1998_leitoyrgia_dhm.pdf
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/kaisareias-vosporou-nikaia-18450/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/kaisareias-vosporou-nikaia-18450/


 

 

Διαδικαστικά – οργανωτικά θέματα 
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς των 

σχολείων τους και να φροντίσουν για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.  
 

Για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, αποστέλλω αφίσα για την ημερίδα. Σας παρακαλώ, 

πέραν των διαδικασιών ενημέρωσης που ακολουθεί κάθε σχολείο (π.χ. ενημέρωση και σημειώματα 

στους μαθητές, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου ή του Συλλόγου Γονέων) να τυπώσετε 

και να αναρτήσετε σε εμφανές σημείο την αφίσα (αν το κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε να 

αναρτήσετε και το πρόγραμμα που σας στέλνω). 

 

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να συντονίσουν τη διαδικασία με την οποία οι 

εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου θα χωριστούν στα 12 τμήματα, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται σε 

κάθε τμήμα όλα τα σχολεία της Περιφέρειας.  

Για το σκοπό αυτό παρακαλώ να ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς και να συμπληρώσετε 

τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα πάνε σε κάθε τμήμα/αίθουσα κατά το 1ο και κατά το 2ο 

δίωρο στους πίνακες που επισυνάπτεται για αυτόν τον σκοπό. Κατά το διάλλειμα μεταξύ 1ου και 

2ου δίωρου (10:35-11:05) οι εκπαιδευτικοί θα μετακινηθούν στις αίθουσες του 2ου δίωρου.  

Για την κατανομή των εκπαιδευτικών στα εργαστήρια, παρακαλώ να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

περιορισμοί: 

Α) Οι εκπαιδευτικοί των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ είναι ενδεδειγμένο να ενταχθούν στο εργαστήριο 

της Αίθουσας 1: «Εμείς και οι άλλοι αναζητώντας γέφυρες», δεδομένου ότι πρόκειται για Βιωματικό 

εργαστήριο διάρκειας 4 διδακτικών ωρών που αφορά τη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως 

δεύτερης με τη χρήση παραδειγμάτων από το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό.  

Β) Στην Αίθουσα 11 το 1ο δίωρο το εργαστήριο θα είναι εστιασμένο σε «Σύγχρονες διδακτικές 

προσεγγίσεις, από τη θεωρία στην πράξη, στα Μαθηματικά Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης» ενώ το 2ο δίωρο θα 

είναι εστιασμένο σε «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, από τη θεωρία στην πράξη, στα 

Μαθηματικά Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης»  

Γ) Οι εκπαιδευτικοί Γερμανικών (ΠΕ07) 12:00-14:00 θα κληθούν να παρακολουθήσουν εισήγηση 

σε σχέση με την ειδικότητά τους. 

 

Θέλω να τονίσω ότι όλα τα εργαστήρια παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και καλύπτουν 

κάποια σημαντική πτυχή. 

Σε περίπτωση που προκύψει ανισοκατανομή θα μου επιτρέψετε να προβώ σε κάποιες 

ανακατατάξεις, για τις οποίες θα σας ενημερώσω έγκαιρα. Παρακαλώ για την αποστολή του 

πίνακα, αν είναι δυνατόν την Παρασκευή 23/2/2018,  προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την 

επεξεργασία και την οργάνωση των τμημάτων. 

Επειδή το πρόγραμμα είναι αρκετά απαιτητικό ως προς την ανάγκη τήρησης των χρόνων, θέλω να 

παρακαλέσω όλοι οι συνάδελφοι να τηρήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο προσέλευσης (08:30 θα 

ξεκινήσουν οι εργασίες) και τις ρυθμίσεις που θα προκύψουν όσον αφορά τα τμήματα στα οποία 

θα παρακολουθήσουν εργαστήρια. 

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας.  
 

 

                                                                              Ο Σχολικός Σύμβουλος 

66ης Περιφ. Δημ. Εκπ/σης Αττικής 

                               

 

Ιωάννης Κατσαρός 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

08:00 - 08:30: Προσέλευση στο 4ο Δημ. Σχολείο Νίκαιας (Καισαρείας 52, Νίκαια) 

 

Α. 08:30 – 09:00: Εργασίες Ολομέλειας  

 

Β. 09:00 – 10:35 : Παράλληλη ανάπτυξη εργαστηρίων σε ομάδες  

(Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε 12 τμήματα, έτσι ώστε, αν είναι δυνατόν, να εκπροσωπούνται σε 

κάθε τμήμα όλα τα σχολεία της Περιφέρειας, και παρακολουθούν/ συμμετέχουν σε 

εισηγήσεις/workshop με πρακτικό προσανατολισμό)  

 

Αίθουσα 1: «Εμείς και οι άλλοι αναζητώντας γέφυρες». Χωρίζεται σε δυο μέρη: Α) Βιωματικό 

εργαστήριο Β) Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης με τη χρήση παραδειγμάτων από 

το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό.  

Εισηγήτρια: Αναστασία (Σούλα) Δημητρίου, Υποδιευθύντρια, Δασκάλα Τμήματος Ένταξης 5ου 

Δημοτικού (διάρκεια 4 διδακτικές ώρες). 

 

Αίθουσα 2: «H διαφορετικότητα στην ένταξη των προσωπικών βιωμάτων μας στην ιστορία της 

ομάδας.»  

Εισηγήτρια: Ψαλλιδάκου Θ. Αδαμαντία, Δασκάλα Τμήματος Ένταξης 15ου Δημ. Σχολείου 

Πειραιά, Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΕΚΠΑ (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

 

Αίθουσα 3: «Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση: Πρακτικές αντιμετώπισης στο σχολείο».  

Εισηγήτρια: Υρώ Ρέντζη, Νηπιαγωγός Μed, Ινστιτούτο Εκπαιδ. Πολιτικής (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) (διάρκεια 

2 διδακτικές ώρες) 

 

Αίθουσα 4:  «Διδακτική αξιοποίηση ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας.»  

Εισηγητής: Γεώργιος Δεστές,  Δάσκαλος M.sc., Διευθυντής 17ου Δημοτικού σχολείου 

Πειραιά. (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

 

Αίθουσα 5: «α) 2018 Έτος Μαθηματικών, β) Πώς τα Μαθηματικά εξηγούν τον κόσμο, γ) Προτάσεις 

για τη διδασκαλία των Μαθηματικών.»  

Εισηγητής: Γιάννης Σιούλας, Δάσκαλος – Μαθηματικός (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

 

Αίθουσα 6:  «Ανάβαση στις 7 κορυφές του κόσμου με το Google Earth». 

Εισηγήτρια: Έλλη Γρατσία, δασκάλα 74ου ΔΣ Αθηνών, Συνεργάτης ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (διάρκεια 2 

διδακτικές ώρες) 

 

Αίθουσα 7: «Δυσκολίες εκπαίδευσης των μαθητών στο φάσμα του αυτισμού – Πρόγραμμα 

διαχείρισης».  

Εισηγήτρια: Στεφανία Φούσκα, Δρ Ειδικής Αγωγής- Συμβουλευτικής, Αν. Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

Πειραιά. (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 



 

 

 

Αίθουσα 8: «Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών 

διδακτικών εκδοχών».  

Εισηγήτρια: Αρχοντία Μαντζαρίδου, Εκπαιδευτικός, MSc, PhD στην Εκπαιδευτική Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ, ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ. (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

 

Αίθουσα 9: «Συναισθηματική και Κοινωνική Αγωγή: "Επικοινωνιακές δεξιότητες"». 

Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μπαβέλα, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής. (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

 

Αίθουσα 10: «Κατάρτιση και εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης για μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της τάξης στη γενίκευση και στη συντήρηση 

δεξιοτήτων μέσα στην τάξη σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής.»  

Εισηγητής: Γεώργιος Μπαλαμώτης, Σχολικός Σύμβουλος 9ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής 

 

Αίθουσα 11: 1ο δίωρο «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, από τη θεωρία στην πράξη, στα 

Μαθηματικά Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης» (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

2) 2ο δίωρο «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, από τη θεωρία στην πράξη, στα Μαθηματικά Δ΄, Ε΄, 

ΣΤ΄ τάξης»  

Εισηγητής: Δρ. Ιωάννης Θ. Λαζαρίδης, Σχολικός Σύμβουλος 41ης Περ. Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Αττικής (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

 

Αίθουσα 12: «Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης στα Μαθηματικά». 

Εισηγητής: Παναγιώτης Πήλιουρας, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περ. Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Αττικής (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

 

 

10:35 – 11:05: Διάλειμμα,  Αλλαγή Αιθουσών  

 

Γ. 11:05 – 12:40: Παράλληλη ανάπτυξη εργαστηρίων σε ομάδες  

(Οι εκπαιδευτικοί χωρισμένοι σε 12 τμήματα παρακολουθούν/ συμμετέχουν σε άλλη μια 

εισήγηση/εργαστήριο, εκτός όσων θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο στην αίθουσα 1, το οποίο 

διαρκεί 4 διδακτικές ώρες.) 

 

12:40 – 13:00: Διάλειμμα,  Αλλαγή Αιθουσών 

  

Δ. 13:00-14:00: Ολομέλεια  

Συζήτηση, αναστοχασμός, ανατροφοδότηση. Κλείσιμο των εργασιών 

 

 


