Ηράκλειο, 15/11/2019
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1844
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση: Ρολέν 4 - Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Μπαγιάτη Ειρήνη
Τηλ. : 2810 246860 -6936564225
Fax: 2810222076
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr
Ε-mail προσωπ. : ebagiati@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Την/τον κ.κ Δ/ντρια/ντή & το διδακτικό
προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων
7ο, 17ο, 53ο, 54ο Ηρακλείου και του
Παγκρήτιου Εκπαιδευτήριου
Κοιν.:
1. κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.
και Δ.Ε. Κρήτης
2. κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου

Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτικές ημερίδες των σχολείων της πόλης της
8ης Ενότητας Ηρακλείου με θέμα: Διαχείριση της Σχολικής Τάξης»
Προσκαλούμε σε επιμορφωτικές ημερίδες τους/τις εκπαιδευτικούς των
Δημοτικών Σχολείων της πόλης της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κρήτης, με θέμα: «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης», ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα
που προέκυψαν από τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, η
οποία πραγματοποιήθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.
Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο
πρόγραμμα από τις 8:00 έως τις 14:00, καθώς και σύμφωνα με το απόσπασμα της
απόφασης της Πράξης 20/30-9-2019, της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε Κρήτης
που αφορούσε τον ετήσιο προγραμματισμό του, του συλλογικού προγραμματισμού
του μηνός Νοεμβρίου 2019, αλλά και με την αριθ. πρωτ. 15157 /6.11.2019 απόφαση
της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, ως ακολούθως:
•
•

την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στο 17ο ΔΣ Ηρακλείου, για τα
Δημοτικά σχολεία 7ο και 17ο Ηρακλείου, καθώς και το Παγκρήτιο
Εκπαιδευτήριο
την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 στο 53ο ΔΣ Ηρακλείου, για τα
Δημοτικά σχολεία 53ο και 54ο Ηρακλείου.

Τα Δημοτικά Σχολεία του συνημμένου πίνακα δε θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα
διεξαγωγής της επιμορφωτικής ημερίδας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, που
διδάσκουν στα παραπάνω Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ.
1, του άρθρου 17), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-Δ/ντριες των παραπάνω σχολείων της πόλης του
Ηρακλείου:

•

•

να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα
λειτουργήσουν τα σχολεία την ημέρα που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην
ημερίδα, αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία της επιμορφωτικής δράσης
(χρόνος, θέμα, φορέας, υποχρεωτικότητα παρακολούθησης) και να το
υπενθυμίσουν προφορικά την παραμονή υλοποίησης της ημερίδας
να επισημάνουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό την αναγκαιότητα της έγκαιρης
προσέλευσής του (8.00 π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την τήρηση του
προγράμματος και την επίτευξη των επιμορφωτικών στόχων.

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των ημερίδων που αφορά η παρούσα πρόσκληση.
Συνημμένα: σελ. 2

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Επιμορφωτικές Ημερίδες
ΘΕΜΑ: «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ της πόλης της 8ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕ70
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ώρα

Θέμα

Εισηγήτρια

8:00 8:30

Οργανωτικός –
Διοικητικός ρόλος
του
εκπαιδευτικού
στη σχολική τάξη

ΣΕΕ 8ης Ενότητας
Ηρακλείου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
/ Ph.D & M.Sc
στις Επιστήμες
της Αγωγής –
Βιολόγος

Μπαγιάτη
Ειρήνη
9:15 10:15

Προσέγγιση

Προσέλευση – Εγγραφές

Μπαγιάτη
Ειρήνη

8:30 –
9:15

Περιεχόμενο

Τι είναι η
αποτελεσματική
διαχείριση τάξης;

ης

ΣΕΕ 8 Ενότητας
Ηρακλείου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
/ Ph.D & M.Sc
στις Επιστήμες
της Αγωγής –
Βιολόγος

Διάρκεια
30΄

Οι ενέργειες και η
παιδαγωγική και θεσμική
δυνατότητα του
εκπαιδευτικού να διεξάγει
και να μεθοδεύει με
κατάλληλο και
αποτελεσματικό τρόπο την
παιδαγωγική αλληλεπίδραση
εντός του πλαισίου της
αίθουσας διδασκαλίας,
συναρτήσει των επιμέρους
παραγόντων της Οργάνωσης
Εμπλουτισμένη
και Διοίκησης της Τάξης
εισήγηση
δηλαδή της διαρρύθμισης
του χώρου της αίθουσας
διδασκαλίας, της
διαμόρφωσης του
παιδαγωγικού κλίματος της
σχολικής τάξης, της
διατήρησης της πειθαρχίας
στην τάξη, της οργάνωσης της
διδασκαλίας και της
συνεργασίας με τους γονείς
των μαθητών.

45‘

Εξέταση των προσωπικών
θέσεων και ερμηνειών των
εκπαιδευτικών σχετικά με την
αποτελεσματική διαχείριση
τάξης

60΄

Βιωματικό
εργαστήριο

Μπαγιάτη
Ειρήνη
10:15
–
11:15

Δραστηριότητες
για την
αποτελεσματική
διαχείριση τάξης

ης

ΣΕΕ 8 Ενότητας
Ηρακλείου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
/ Ph.D & M.Sc
στις Επιστήμες
της Αγωγής –
Βιολόγος

11:1511:30

11:3013:30

13:3014:00

Δραστηριότητες που
υλοποιούνται από τον
εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη
για την αποτελεσματική
διαχείριση της

Βιωματικό
εργαστήριο

60’

Βιωματικό
εργαστήριο

120΄

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Διαχείριση
Προβλημάτων
Συμπεριφοράς
στη Σχολική Τάξη:
Μελέτες
Περίπτωσης

Σμαργιανάκη
Μαρία –
Ψυχολόγος του
ΚΕΣΥ Ηρακλείου

Ασκήσεις και ανάλυση
περιπτώσεων

Ερωτήσεις – Συζήτηση - Συμπεράσματα

30’

