Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»
2019-2020
Α/
Α

Ημερομηνία / χρόνος /
τόπος διεξαγωγής

Ομάδα - Στόχος

Τίτλος Σεμιναρίου

Σκοπός Σεμιναρίου

Εισηγήτρια Σεμιναρίου
Σχολιάστρια από Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

Εκπαίδευση και κουλτούρα
1

Παρασκευή,
31 Ιανουαρίου 2020
16:00-18:30
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λευκωσία

Εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων

Έντεχνος Συλλογισμός

Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν και Εισηγήτρια:
να αξιοποιήσουν την παλέτα του Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα
ζωγράφου (έντεχνη συλλογιστική artful thinking) στη διδακτική πράξη.
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Πέμπτη,
30 Απριλίου 2020
16:00-18:30
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λεμεσός

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής
και Μέσης Εκπαίδευσης

Εφαρμόζοντας ένα
μοντέλο άτυπης
μάθησης στη διδασκαλία
κυπριακών
παραδοσιακών
τραγουδιών σε σχολική
τάξη

Nα προτείνει στους συμμετέχοντες
εκπαιδευτικούς ένα μοντέλο
διδασκαλίας το οποίο έχει βασιστεί
σε μεθόδους και στρατηγικές της
άτυπης μάθησης (informal
learning) και έχει τη δυνατότητα να
διευκολύνει τη διδασκαλία
κυπριακών παραδοσιακών
τραγουδιών εμπλέκοντας ενεργά
τους μαθητές στη μαθησιακή
διαδικασία.

Εισηγήτρια:
Ελένη Παπαθεράποντος
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Δευτέρα,
6 Απριλίου 2020
16:00-18:30
Δημοτικό σχολείο
Πάφου Ι΄ - Ευαγόρας
Παλληκαρίδης
Πάφος

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής
και Μέσης Εκπαίδευσης

Εφαρμόζοντας ένα
μοντέλο άτυπης
μάθησης στη διδασκαλία
κυπριακών
παραδοσιακών
τραγουδιών σε σχολική
τάξη

Nα προτείνει στους
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς
ένα μοντέλο διδασκαλίας το
οποίο έχει βασιστεί σε μεθόδους
και στρατηγικές της άτυπης
μάθησης (informal learning) και
έχει τη δυνατότητα να
διευκολύνει τη διδασκαλία
κυπριακών παραδοσιακών

Εισηγήτρια:
Ελένη Παπαθεράποντος
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τραγουδιών εμπλέκοντας ενεργά
τους μαθητές στη μαθησιακή
διαδικασία.
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Παρασκευή,
6 Μαρτίου 2020
16:00-18:30
Δημοτικό Σχολείο
Γεροσκήπου Α’
Πάφος

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής
εκπαίδευσης

Οι παράγοντες που
επηρεάζουν την
φωνολογική/αναγνωστικ
ή ανάπτυξη σε δίγλωσσα
παιδιά ηλικίας 5 έως και
7 χρονών.

Να ενημερώσει τους/τις
εκπαιδευτικούς για τον ρόλο που
διαδραματίζουν οι παράγοντες:
πρώτη γλώσσα, τυπική εκπαίδευση,
κοινωνιολογικό-γλωσσικό
περιβάλλον, άμεσο και έμμεσο
κοινωνικό περιβάλλον και γνωστικές
ικανότητες για την εκμάθηση της
ανάγνωσης σε μια δεύτερη γλώσσα.

Εισηγήτρια:
Ελένη Κυρατζή
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Δευτέρα,
27 Ιανουαρίου 2020
16:00-18:30
Δημοτικό Σχολείο
Δροσιάς Κ.Β΄
Λάρνακα

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Οι παράγοντες που
επηρεάζουν την
φωνολογική/αναγνωστικ
ή ανάπτυξη σε δίγλωσσα
παιδιά ηλικίας 5 έως και
7 χρονών.

Να ενημερώσει τους/τις
εκπαιδευτικούς για τον ρόλο που
διαδραματίζουν οι παράγοντες:
πρώτη γλώσσα, τυπική εκπαίδευση,
κοινωνιολογικό-γλωσσικό
περιβάλλον, άμεσο και έμμεσο
κοινωνικό περιβάλλον και γνωστικές
ικανότητες για την εκμάθηση της
ανάγνωσης σε μια δεύτερη γλώσσα.

Εισηγήτρια:
Ελένη Κυρατζή
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Πέμπτη,
26 Μαρτίου 2020
16:00-18:30
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λεμεσός

Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας όλων των
ειδικοτήτων,
ειδικοί εκπαιδευτικοί,
εκπαιδευτικοί
ψυχολόγοι

Αναζητώντας την
παιδική αλήθεια για τον
καρκίνο: Η Μαίρη και το
Λευκό Μπιζέλι

Οι συμμετέχοντες να έρθουν σ’
επαφή με το βίωμα, τις
πραγματικότητες, τις ανάγκες και τις
προκλήσεις ενός παιδιού με καρκίνο,
μέσα από θεατρικές και βιωματικές
μεθόδους, αξιοποιώντας εργαλεία
ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, της
συναισθηματικής διαχείρισης κι
έκφρασης. Να καλλιεργήσουν την
ενεργό ακρόασή τους και την ψυχική
τους ανθεκτικότητα ώστε να
ενδυναμωθούν ως εκπαιδευτικοί,
ενήλικες κι ενεργοί πολίτες απέναντι
στην ασθένεια του καρκίνου και τις
προκλήσεις της ζωής.

Εισηγήτρια:
Δήμητρα Σωκράτους
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Πέμπτη,
30 Απριλίου 2020
16:00-18:30
Δημοτικό Σχολείο
Γεροσκήπου Α’
Πάφος

Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας όλων των
ειδικοτήτων,
ειδικοί εκπαιδευτικοί,
εκπαιδευτικοί
ψυχολόγοι

Αναζητώντας την
παιδική αλήθεια για τον
καρκίνο: Η Μαίρη και το
Λευκό Μπιζέλι

Οι συμμετέχοντες να έρθουν σ’
επαφή με το βίωμα, τις
πραγματικότητες, τις ανάγκες και τις
προκλήσεις ενός παιδιού με καρκίνο,
μέσα από θεατρικές και βιωματικές
μεθόδους, αξιοποιώντας εργαλεία
ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, της
συναισθηματικής διαχείρισης κι
έκφρασης. Να καλλιεργήσουν την
ενεργό ακρόασή τους και την ψυχική
τους ανθεκτικότητα ώστε να
ενδυναμωθούν ως εκπαιδευτικοί,
ενήλικες κι ενεργοί πολίτες απέναντι
στην ασθένεια του καρκίνου και τις
προκλήσεις της ζωής.

Εισηγήτρια:
Δήμητρα Σωκράτους
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Tρίτη,
18 Φεβρουαρίου 2020
16:00-18:30
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λευκωσία

Διευθυντές/τριες και
εκπαιδευτικοί Δημοτικής
Εκπαίδευσης που
διδάσκουν την Ελληνική
ως δεύτερη γλώσσα σε
παιδιά με
μεταναστευτική
βιογραφία

Η συνεργασία ως
απαραίτητη
προϋπόθεση για την
υποδοχή και ένταξη των
παιδιών με
μεταναστευτική
βιογραφία

Η ανάδειξη της αναγκαιότητας για
ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των
ατόμων που αλληλοεπιδρούν εντός
και εκτός της σχολικής μονάδας, στην
υποδοχή και ένταξη των παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία, μέσα
από πρακτικές και δράσεις που
υλοποιήθηκαν σε δημοτικό σχολείο
της Πάφου.

Εισηγήτρια:
Έλενα Κουρούσιη
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Παρασκευή,
7 Φεβρουαρίου 2020
16:00-18:30
Δημοτικό Σχολείο
Γεροσκήπου Α’
Πάφος

Διευθυντές/τριες και
εκπαιδευτικοί δημοτικής
εκπαίδευσης που
διδάσκουν την Ελληνική
ως δεύτερη γλώσσα σε
παιδιά με
μεταναστευτική
βιογραφία

Η συνεργασία ως
απαραίτητη
προϋπόθεση για την
υποδοχή και ένταξη των
παιδιών με
μεταναστευτική
βιογραφία

Η ανάδειξη της αναγκαιότητας για
ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των
ατόμων που αλληλοεπιδρούν εντός
και εκτός της σχολικής μονάδας, στην
υποδοχή και ένταξη των παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία, μέσα
από πρακτικές και δράσεις που
υλοποιήθηκαν σε δημοτικό σχολείο
της Πάφου.

Εισηγήτρια:
Έλενα Κουρούσιη
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Πέμπτη,
9 Απριλίου 2020
16:00-18:30
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λευκωσία

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Μαθαίνω πρώτη
ανάγνωση και γραφή
μέσα από παραμύθια:
Θεματικές ενότητες για
άμεση αξιοποίηση στην
Α΄ Δημοτικού

Η παροχή μαθησιακού υλικού για
άμεση αξιοποίηση.

Εισηγήτρια:
Έφη Δαρείου
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Πέμπτη,
7 Μαΐου 2020
16:00-18:30
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λευκωσία

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Αξιοποιώντας τη
ρομποτική και άλλες
πολυαισθητηριακές
τεχνολογίες για τη
διδασκαλία της
Γεωμετρίας στην Δ', Ε'
και Στ΄ τάξη Δημοτικού
Σχολείου: Μια
μαθησιακή ενότητα προς
άμεση εφαρμογή

Η παροχή μαθησιακού υλικού προς
άμεση εφαρμογή στις σχολικές τάξεις
(Δ΄, Ε΄, Στ΄).

Εισηγήτρια:
Έφη Δαρείου

Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση
12

Δευτέρα,
16 Μαρτίου 2020
16:00-18:30
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η.Υ.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λευκωσία

Εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων

Τεχνική υποστήριξη για
την υλοποίηση
eTwinning έργων

Οι εκπαιδευτικοί μέσα από
βιωματικές δραστηριότητες να
γνωρίσουν τον χώρο της πλατφόρμας
του eTwinning (eTwinning Live και
Twinspace) καθώς και εφαρμογές
ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν
ένα eTwinning έργο.

Εισηγήτρια:
Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα
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Πέμπτη,
27 Φεβρουαρίου 2020
16:00-18:30
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η.Υ.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λεμεσός

Εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων

Χρήση του λογισμικού
Powtoon για δημιουργία
εκπαιδευτικών βίντεο
και παρουσιάσεων

Παρουσίαση και ανάλυση του
τρόπου χρήσης του λογισμικού
Powtoon (δωρεάν διαδικτυακή
χρήση) για δημιουργία
εκπαιδευτικών βίντεο και
παρουσιάσεων (animated
explainer videos and animated
presentations).

Εισηγήτρια:
Μαρία Γεωργίου
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Τέταρτη,
5 Φεβρουαρίου 2020
16:00-18:30
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η.Υ.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λευκωσία

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής
και Μέσης Εκπαίδευσης

Η αξιοποίηση εργαλείων
ΤΠΕ στη μαθησιακή
διαδικασία

Παρουσίαση διαδικτυακών και
άλλων εργαλείων που να μπορούν να
εξυπηρετήσουν ποικίλους
μαθησιακούς στόχους στη
διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών
αντικειμένων. Θα παρουσιαστούν τα
ίδια τα εργαλεία και ο τρόπος χρήσης
τους καθώς και εφαρμογές τους σε
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
στην πράξη.

Εισηγήτρια:
Ροδούλα Σαμψών Σάββα
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Τέταρτη,
18 Μαρτίου 2020
16:00-18:30
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η.Υ.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λευκωσία

Εκπαιδευτικοί
Προσχολικής και
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καινοτόμα χρήση των
ΤΠΕ στην προδημοτική
και δημοτική
εκπαίδευση. To
νορβηγικό μοντέλο ". Οι
εμπειρίες μας από τη
συμμετοχή μας στο
Εrasmus + στη Νορβηγία

Περιγραφή του προγράμματος
Erasmus+, αναλυτική περιγραφή των
εργαστηρίων που
πραγματοποιήθηκαν, αναλυτική
περιγραφή της χρήσης των ΤΠΕ σε
νορβηγικά σχολεία (νηπιαγωγείο,
δημοτικό) και η αξιοποίηση αυτής
της εμπειρίας στην καθημερινή
πρακτική.

Εισηγήτριες:

Τσίγκη Παπαφώτη Άντρη
Στέλλα Λουκά
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