
 

Θέμα: Σεμινάριο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων: Από την Εκπαιδευτική Καινοτομία ως την 
Κριτική Δημιουργικότητα» 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τη 
μορφή Επιμορφωτικού Βιωματικού Εργαστηρίου με θέμα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων: Από 
την Εκπαιδευτική Καινοτομία ως την Κριτική Δημιουργικότητα». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση 
του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το 
σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν για πρώτη φορά προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων, όσο και σε εκπαιδευτικούς που έχουν υλοποιήσει προγράμματα. Θα 
πραγματοποιηθεί στο «Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας)  στις 20 Μαΐου 2015, από τις 17:30 ως τις 
21:00. Παράλληλα θα υποστηριχθεί με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση από την πλατφόρμα 
τηλεδραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.    

Το σεμινάριο εντάσσεται στον επιμορφωτικό κύκλο σεμιναρίων με γενικό τίτλο «Σχολικές 
Δραστηριότητες, Σχολικές Δυνατότητες», συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών που 
προγραμματίζεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το έτος 2015. Οι 
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να εγγραφούν στην ομώνυμη ενότητα της πλατφόρμας 
τηλεδραστηριοτήτων (http://library.mysch.gr, επιλογή «Τηλεδραστηριότητες») κατά προτίμηση πριν τη 
διεξαγωγή του σεμιναρίου.  

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου ή συγκεντρωτική 
βεβαίωση παρακολούθησης του κύκλου σεμιναρίων (διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών), μετά το πέρας του 
κύκλου. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις και ανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χρήση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου feedback@sch.gr. Επισυνάπτεται μονοσέλιδο πρόγραμμα-αφίσα για ενημέρωση 
και πιθανή χρήση στους σχολικούς πίνακες ανακοινώσεων.  
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Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας: 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων: 
Από την Εκπαιδευτική Καινοτομία  
ως την Κριτική Δημιουργικότητα  

Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης (10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας) 
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, 17:30-21:00 

● Εισαγωγική Επιμόρφωση Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016 
● Προσυνεδριακή Επιμορφωτική Δραστηριότητα  

του 1ου Συνεδρίου Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 
(http://conference.messinia.mysch.gr)  

● με παράλληλη υποστήριξη ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  
στην Πλατφόρμα Τηλεδραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας (http://library.mysch.gr) 

 

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Βιωματικού Εργαστηρίου 20/05/2015 

17:15 - 17:30  Προσέλευση - Γραμματεία 

17:30 - 18:00 Πρώτη Ενότητα (Ε17) 
                         Προγράμματα: Σχεδιασμός, 
                         Αξιολόγηση και σύγχρονες 
                           σχολικές συνθήκες  

●  Εισαγωγή στην επιμόρφωση ●  Ποιο είναι το νόημα του 
σχεδιασμού και της αξιολόγησης στο σύγχρονο πρόγραμμα 
σχολικών δραστηριοτήτων; ● Ποιες είναι οι δυνατότητες 
και ποιες οι ικανότητες; ● Τι σημαίνει προγραμματισμός 
και αξιολόγηση για τον εκπαιδευτικό και τι για το μαθητή;  
● Σύγχρονες σχολικές συνθήκες και προγράμματα.  

18:00 - 18:55  Δεύτερη Ενότητα (Ε18) 
                          Τι χρειάζεται η έννοια του  
                          γραμματισμού;    
                          Παραδείγματα στην τάξη, 
                          στη θεωρία και την πράξη                            

● Είναι οι «σπουδές του γραμματισμού» σύγχρονη 
αναγκαιότητα στην εκπαιδευτική επιστήμη και πράξη; ● Αν 
ναι, τι πρέπει να γνωρίζω; ● Ποιος κρίνει «τι πρέπει να 
γνωρίζω»; (κριτικός γραμματισμός) ● Η ενότητα προσπαθεί 
να δώσει απαντήσεις σε καίρια ζητήματα, μύθους και 
αλήθειες του «γραμματισμού» και του «κριτικού 
γραμματισμού», εστιάζοντας στην πραγματικότητα της τάξης.  18:55 - 19:00  Διάλειμμα   

19:00 - 19:55 Τρίτη Ενότητα (Ε19) 
                         Κριτική ανάλυση 
                         προγραμμάτων 
                         Εκπαιδευτικής 
                         Καινοτομίας  
                         -μοντέλα κατανόησης 

● «Τί κάνουμε» και «γιατί το κάνουμε» στα προγράμματα; ● «Τι 
πιστεύουμε ότι κάνουμε» και «τι πραγματικά κάνουμε» στα 
προγράμματα; ● Με αυτά τα κριτικά παιδαγωγικά ερωτήματα 
συνοψίζεται το περιεχόμενο της ενότητας ●  Καίριες έννοιες όπως 
«καινοτόμο», «αειφόρο», «βιώσιμο», «εκπαιδευτική έρευνα», 
«ανάλυση», «δια βίου», «δημιουργικότητα», «ανάλυση», 
«κριτικότητα/κρισιμότητα» (criticality), «καλή πρακτική», θα 
συμπληρώσουν τις αναζητήσεις μας. 19:55 - 20:00  Διάλειμμα   

20:00 - 21:00 Τέταρτη Ενότητα (Ε20) 
                        Κριτική μελέτη περίπτωσης: 
                        «Μουσείο- Κοινωνία- Εκπαίδευση» 

● Κεντρική μελέτη περίπτωσης της επιμόρφωσης θα αποτελέσει 
το «Σχολικό Μουσείο Πολιτισμού» του Ε.Β.Ε. ● Πως συνδέεται η 
μουσειακή κουλτούρα με την εκπαίδευση; ● Ποιος ο ρόλος των 
σχολικών μουσείων υλικών και άυλων εκθεμάτων στην εποχή της 
ψηφιοποίησης και της αποϋλοποίησης; ● Πως αξιοποιούνται 
καινοτόμα, κριτικά και δημιουργικά στα προγράμματα; 

21:00 - 21:15  Αποχώρηση  - Γραμματεία 
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