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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014
8.00 π.μ. ‐ 2.30 μ.μ.
Λύκειο Αγίου Δημητρίου Αστορίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μάριος Κουκουνάρας‐Λιάγκης, Λέκτορας Τμήματος
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
9:30 – 10:15 a.m.

«Το σχολείο ως κοινότητα μάθησης. Η συμβολή της εμπειρικής
και βιωματικής διδασκαλίας»
Περιγραφή
Σύντομη εισαγωγή στην αξία της δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης (learning
communities) στο σχολείο και στην τάξη. Ανάλυση των εκπαιδευτικών και
παιδαγωγικών διεργασιών της εμπειρικής και βιωματικής διδασκαλίας που στηρίζεται
στη δραστηριότητα, την επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσεων.

10:15 a.m. - Short Break
10:30 – 11:30 a.m.

«Ο μαθητής καταλαβαίνει, κατανοεί, μαθαίνει. Σύγχρονες
πολυτροπικές διδακτικές τεχνικές για όλες τις μαθητικές ομάδες»
Περιγραφή
Γνωρίζουμε όλοι ότι το μάθημα δεν είναι μία απλή υπόθεση, από τον σχεδιασμό, την
εφαρμογή έως την αξιολόγησή του. Με βάση αυτή τη διαπίστωση θα εξερευνήσουμε
τρόπους διδασκαλίας που συνδέουν τα γνωστικά αντικείμενα, όπως τη Γλώσσα και τη
Θρησκεία, δραστηριοποιούν τους μαθητές, ενεργοποιούν την ομάδα και στοχεύουν
στην εξατομικευμένη ενεργό μάθηση.
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Πώς θα μάθει καλύτερα ο μαθητής που δυσκολεύεται με την ελληνική γλώσσα, πώς
θα πετύχουμε υψηλότερα επίπεδα κατανόησης και πώς θα είμαστε σίγουροι ότι όλοι
μέσα στην τάξη συμμετέχουν και καταλαβαίνουν τις διεργασίες;
Οι απαντήσεις είναι πολλές και ανάλογες με τις θεωρίες. Θα ασχοληθούμε με τεχνικές
που στηρίζονται στη «Βιωματική μάθηση», «Πολυτροπική διδακτική»,
«Εκπαιδευτικό δράμα», «Τέχνες στην εκπαίδευση», «Χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας», «Νέα Μάθηση», «Ομαδο-συνεργασία» κ.ά.
Στη διάρκεια της ομιλίας θα παρουσιάσουμε και μετά θα συζητήσουμε την πράξη και
το έργο του εκπαιδευτικού, τις δικές μας εμπειρίες, αναζητώντας λύσεις και νέες
προτάσεις και ανοίγοντας ένα παράθυρο για προσωπική αναζήτηση της θεωρίας.

11:30 a.m. – 12:30 p.m. – LUNCH
12:45 – 2:30 p.m.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
«Ας γίνουμε όλοι ένα»
Περιγραφή
Η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης θεωρείται πολύ σημαντική για την εργασία και
τη συνεργασία των μελών μίας τάξης και κυρίως για τα μαθησιακά αποτελέσματά της
σε επίπεδο δεξιοτήτων, στάσεων και γνώσεων. Οι πρώτες εβδομάδες της σχολικής
χρονιάς είναι ιδιαίτερα σημαντικές για αυτή τη διεργασία, αφού μπαίνουν οι βάσεις
για όλη την υπόλοιπη χρονιά.
Στη διάρκεια του εργαστηρίου μας θα ασχοληθούμε με τρόπους γνωριμίας και
διασύνδεσης των μελών της κοινότητας μιας τάξης κατά τις πρώτες εβδομάδες της
σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν ως μαθητές σε δραστηριότητες
με σκοπό τη γνωριμία και τη δημιουργία σχέσεων, οι οποίες αποτελούν το
καταλληλότερο πλαίσιο για την επίτευξη της μάθησης.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να συντάξουμε ένα παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό
συμβόλαιο, που κάνει την τάξη καλύτερη και μας εκπαιδεύει όλους στα όρια. Θα
ακολουθήσει αναστοχασμός (reflection) και συζήτηση.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν να είναι συνεπείς και να
εξοπλιστούν με καλή διάθεση!

  

