
Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους» 
2022-2023 

1 
 

  

Ημερομηνία/ 

Ώρα 

 

Ομάδα - Στόχος 

 

Τίτλος Σεμιναρίου 

 

Σκοπός Σεμιναρίου  

Εισηγητής/Εισηγήτρια 

Σεμιναρίου 

Σχολιαστής/Σχολιάστρια από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 

 

1 Τρίτη, 

28/2/2023 

16:00-17:30 

Εκπαιδευτικοί 

Μέσης Γενικής, 

Μέσης Τεχνικής 

και 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης 

Η θεματική του αθλητισμού 

στην ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των 

μαθητών/μαθητριών με 

μεταναστευτική βιογραφία, και 

μη, στο μάθημα της γλώσσας: 

προτεινόμενες πρακτικές μέσω 

εμπειριών ζωής. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να 

παρουσιάσει, να συζητήσει και να 

προτείνει πρακτικές βασισμένες στα 

αποτελέσματα έρευνας που 

αναφέρονται στον ρόλο του 

αθλητισμού και τον αντίκτυπό του 

στην ενθάρρυνση για συμμετοχή των 

μαθητών/μαθητριών στο μάθημα της 

γλώσσας:  α .τη συσχέτιση των 

ενδιαφερόντων των 

μαθητών/μαθητριών με την επιλογή 

της θεματικής του αθλητισμού, η 

οποία  σε συνδυασμό με το 

κατάλληλο  υποστηρικτικό υλικό, 

αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες, στην 

εκμάθηση της γλώσσας μέσα από μια 

επικοινωνιακή πρακτική και β/ μία 

σειρά προβληματισμών και 

παιδαγωγικών προτάσεων που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων 

οδών στον τομέα της διδακτικής της 

γλώσσας. 

 

Εισηγήτρια:  

Μαρίνα Χριστοφή 

 

Σχολιάστρια: 

 Έλενα Παπαμιχαήλ 
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Τρίτη, 

7/3/2023 

16:00-17:30 

 

 

 

Εκπαιδευτικοί 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης  

 

 
 

 

Αποδομώντας στερεότυπα και 

αντιλήψεις για τα άτομα με 

αναπηρία και εντάσσοντας την 

αναπηρία στην τάξη μας με την 

αξιοποίηση παραμυθιών και 

της ιστοσελίδας «Ψηφίδες 

Γνώσης» του Πανεπιστημίου 

Κύπρου.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι α. η 

αποδόμηση των στερεότυπων και 

προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την αναπηρία, β.  η 

γνωριμία με την ιστοσελίδα "Ψηφίδες 

γνώσης" του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

η οποία περιέχει αξιόλογο υλικό που 

δημιουργήθηκε από άτομα με 

αναπηρία, γ.   η παρουσίαση 

παραδειγμάτων αξιοποίησης 

παραμυθιών και υλικού από την 

ιστοσελίδα "Ψηφίδες γνώσης" για 

ομαλή ένταξη της αναπηρίας στην 

τάξη  με μη καταπιεστικές 

παιδαγωγικές. 

Εισηγήτρια: 

 Διαμάντω Παπαγεωργίου 

 

Σχολιάστρια:  

Έλενα Παπαμιχαήλ 

 

 

 

 

3 Τετάρτη, 

15/3/2023 

16:00-17:30 

 

Εκπαιδευτικοί 

Δημοτικής, Μέσης 

Γενικής, Μέσης 

Τεχνικής και 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης  

 

Σχολικός Εκφοβισμός και 

Μοντέλα Παρέμβασης. 

Τα τελευταία χρόνια ο σχολικός 

εκφοβισμός είναι στο επίκεντρο με 

αποτέλεσμα να γίνουν αρκετές 

δράσεις για την αντιμετώπισή του. 

Ποιες προσπάθειες γίνονται και γιατί 

αυτό το φαινόμενο αυξάνεται παρά 

να μειώνεται; Τι συμβαίνει με τα 

θύματα; Ποια στοιχεία καθιστούν ένα 

άτομο πιο ευάλωτο προς τη 

θυματοποίησή του; Ποιες δράσεις 

χρειάζεται να γίνουν στο σχολικό 

πλαίσιο με σκοπό την αντιμετώπιση 

του φαινομένου; 

Το εν λόγω σεμινάριο, έχει σκοπό να 

απαντήσει σε βασικά ερωτήματα 

γύρω από το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού, όπως επίσης να 

Εισηγήτρια: 

 Ιφιγένεια Στυλιανού 

 

Σχολιάστρια:  

Νικολαΐδου Νίκη 
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προσφέρει στους/στις 

εκπαιδευτικούς λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα 

παρέμβασης στο πλαίσιο του σχολείο 

για την πρόληψη και αντιμετώπισή 

του. 

4 Δευτέρα, 

27/3/2023 

16:00-17:30 

Εκπαιδευτικοί 

όλων των 

βαθμίδων 

Εναλλακτικές 

διδακτικές/μαθησιακές 

προσεγγίσεις και πρακτικές για 

την προαγωγή της δημόσιας 

υγείας στην εκπαίδευση. 

 

Το εν λόγω σεμινάριο στοχεύει: 

α. οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν 

ικανότητες  για τη δημιουργία και 

εφαρμογή διδακτικού/ μαθησιακού 

υλικού για την προαγωγή της 

δημόσιας υγείας στην εκπαίδευση, 

β. οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν 

δεξιότητες κριτικού γραμματισμού για 

την υγεία και να εφαρμόζουν 

αποτελεσματικά διάφορα θέματα 

Αγωγής Υγείας σε περιβάλλοντα 

τάξης,  καθώς  και στο πλαίσιο του 

"Ανοικτού Σχολείου" (Open 

Schooling Context), γ. οι 

εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν 

υπεύθυνη ενεργό πολιτότητα, καθώς  

και προσωπική και κοινωνική ευθύνη 

για θέματα δημόσιας υγείας. 

 

Εισηγήτρια:  

Ανδρεανή Μπάιντελμαν 

 

Σχολιάστρια: 

Χριστίνα Σταύρου 
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5 Τρίτη, 4 

/4/2023 

16:00-17:30 

Εκπαιδευτικοί 

Προδημοτικής και 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

«Ο καρπουζοδεινόσαυρος», 

μία ιστορία για τη συνεργασία 

και την ομαδικότητα στην 

επίλυση προβλημάτων. 

Μέσα από την ιστορία του παιδικού 

μου βιβλίου "Ο 

Καρπουζοδεινόσαυρος", σε μια χώρα 

γεμάτη προβλήματα, ο 

αναποφάσιστος βασιλιάς Κλαπούτιος 

θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε 

πρίγκιπα και πριγκίπισσα να λύσει 

ξεχωριστά τα προβλήματα (φτώχεια, 

πόλεμος, ξηρασία) και να ενισχύσει 

την άποψη ότι η συνεργασία, το 

μυαλό των ανθρώπων και λίγη μαγεία 

(σπίθα ή όραμα που 

εκπροσωπούνται από τον 

Καρπουζοδεινόσαυρο και έναν 

πρίγκιπα) μπορούν να βγάλουν τη 

χώρα από τα αδιέξοδα. Με 

δραματοποίηση, ανάληψη ρόλων και 

πολλές προτεινόμενες 

δραστηριότητες, γονείς και 

εκπαιδευτικοί μπορούν να 

προκαλέσουν ενσυναίσθηση, 

προβληματισμό και ευχαρίστηση. 

Εισηγητής: 

 Χριστόφορος Χριστοφόρου 

 

 

Σχολιάστρια:  

Άννα Κουπάνου 
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6 Τρίτη, 

25/4/2023 

16:00-17:30 

Εκπαιδευτικοί 

όλων των 

βαθμίδων 

Τι είναι Τέχνη και γιατί είναι 

απαραίτητη στον άνθρωπο; Τι 

μπορεί να κάνει η τέχνη για τον 

ψυχικό και πνευματικό κόσμο 

του ατόμου και του παιδιού; 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να 

προτείνει απαντήσεις σε σχέση με το 

ερώτημα ‘’ τι είναι τέχνη;’’ 

δίνοντας μια εικόνα για τη 

δημιουργική διαδικασία μέσα στους 

αιώνες, με  έμφαση στο τι μπορεί η 

τέχνη να μας διδάξει σχετικά με τον 

εαυτό μας, την ιστορία και τον 

πολιτισμό μας. Επίσης θα 

παρουσιάσει  στους/ στις 

 εκπαιδευτικούς  τρόπους, και θα 

προτείνει λύσεις και ιδέες, με τις 

οποίες η τέχνη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο 

αυτοβοήθειας για τον 

συναισθηματικό και πνευματικό 

κόσμο του ατόμου και 

συγκεκριμένα  του παιδιού, σε 

κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, 

ώστε να  μπορεί να ενδυναμώσει  το 

πνεύμα, το μυαλό  και την 

προσωπικότητα του  μέσω της 

εικαστικής εκπαίδευσης. 

Εισηγήτρια: 

 Χριστίνα Χριστοφή 

 

   

 

Σχολιάστρια:  

Αντωνίου Πετρούλα 

 

7 Τετάρτη, 

26/4/2023 

16:00-17:30 

Εκπαιδευτικοί 

Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Pony Cars and the Blue Whale: 

Τρόπου ενίσχυσης του Λόγου 

των εφήβων στα Αγγλικά. 

Αυτό το σεμινάριο εξετάζει την 
ανάπτυξη του λόγου (discourse 
repertoires) των εφήβων στις 
τάξεις των «Αγγλικών ως Πρόσθετης
 Γλώσσας»(ΑΠΓ). Συγκεκριμένα, 
επιχειρεί να διερευνήσει πώς οι 
έφηβοι μπορούν να αναπτύξουν το 
ρεπερτόριο του προφορικού και 
γραπτού λόγου τους και το είδος 
του διδακτικού υλικού που 

Εισηγήτρια:  

Άντρη Σοφοκλέους 

 

 

Σχολιάστρια:  

Ευγενία Παρτασή 
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χρησιμοποιούν οι 
καθηγητές/καθηγήτριες των ΑΠΓ για 
να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους. 

8 Τετάρτη, 

3/5/2023 

16:00-17:30 

Εκπαιδευτικοί 

Δημοτικής 

Η γραμμή σαν χωρικό στοιχείο Σκοπός του σεμιναρίου είναι η 

γνωριμία με τις βασικές έννοιες 

σχεδιασμού και ζωγραφικής / 

Χωρικές έννοιες και Γνωστικές 

λειτουργίες Προσοχής και Αντίληψης. 

Μέσω αυτών των εννοιών, το παιδί, 

οριοθετεί τον εαυτό του και 

αντιλαμβάνεται τη σχέση του 

σώματος του σε σχέση με τα 

αντικείμενα γύρω του. Μπορεί να 

προσανατολίσει τον εαυτό του και 

τους γύρω του και αρχίζει να έχει 

αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου 

που το περιβάλλει. 

Εισηγήτρια:  

Ιωάννα Κανάρη 

 

Σχολιάστρια:  

Έφη Παπαριστοδήμου 

 

9 Πέμπτη, 

4/5/2023 

16:00-17:30 

 

Εκπαιδευτικοί 

Δημοτικής, Μέσης 

Γενικής, Μέσης 

Τεχνικής και 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης 

Σεξουαλική παρενόχληση στον 

εργασιακό χώρο: Νομοθετικό 

πλαίσιο, μορφές, τύποι και 

τρόποι αντιμετώπισης. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

εκπαιδευτικών για το διαχρονικό αυτό 

πρόβλημα. Θα παρουσιαστούν: ο 

ορισμός, οι τύποι, οι  μορφές 

σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως 

και οι τρόποι αντιμετώπισης. 

Εισηγήτρια:  

Ιωάννα Πηλαβάκη 

 

 

Σχολιάστρια:  

Μαργαρίτα Κυριάκου 
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0 

Πέμπτη, 

11/5/2023 

16:00-17:30 

Εκπαιδευτικοί 

Προσχολικής 

Εκπαίδευσης 

Ο ρόλος της Παιδικής 

Λογοτεχνίας στην ανάπτυξη 

της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης των παιδιών 

Προσχολικής Ηλικίας. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι 

εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με 

πρακτικούς τρόπους εφαρμογής και 

μεθόδους αξιοποίησης παιδικών 

βιβλίων και παραμυθιών, μέσω των 

οποίων να ενισχύεται και να 

προωθείται η ανάπτυξη της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των 

παιδιών. 

Εισηγήτρια:  

Μαρκέλλα Πιτσιλλίδου 

  

 

 

Σχολιάστρια:  

Άννα Κουπάννου 

 

1

1 

Παρασκευή, 

12/5/2023 

16:00-17:30 

 

Εκπαιδευτικοί 

Προσχολικής 

Εκπαίδευσης 

Σχολικός Εκφοβισμός – «Όταν 

οι αμέτοχοι θεατές γίνονται 

δρώντες»  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να 

μεταδώσει στους/στις  

εκπαιδευτικούς, πρακτικές 

εισηγήσεις και συγκεκριμένες 

δραστηριότητες για την  ψυχική 

ενδυνάμωση και την καλλιέργεια 

αξιών και δεξιοτήτων των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας ώστε να 

ευαισθητοποιηθούν  γύρω από τον 

σχολικό εκφοβισμό. 

 

Εισηγήτριες:  

Χριστιάνα Ανδρέου, Στέλλα 

Ανδρέου, Λουκία Κυριάκου, 

Μαριάννα Ματούλη, Νεοφύτα 

Μαυρομμάτη, Μαρία Πέτρου  

 

Σχολιαστής: 

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου  
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Τρίτη, 

23/5/2023 

16:00-17:30 

Εκπαιδευτικοί 

Μέσης Γενικής 

Πώς σχετίζεται η κρίσιμη και 
ευαίσθητη περιόδος της 
γνωστικής ανάπτυξης 
με την εκμάθηση της δεύτερης 
γλώσσας. 

 

Αναμφίβολα μια κρίσιμη περίοδος 
είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για 
την κατάκτηση της πρώτης γλώσσας. 
Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε 
τις θεωρίες που σχετίζονται με το 
‘Innateness hypothesis’ (Chomsky) 
και πώς συνδέεται με την υπόθεση 
της κρίσιμης περιόδου 
(Critical Period Hypothesis), πώς 
πείστηκαν οι σκεπτικιστές για την 
ύπαρξή της αφού εξέτασαν 
περιπτώσεις άγριων (wild children) 
και κωφών παιδιών. Ωστόσο, ισχύει 
αυτό και για την εκμάθηση δεύτερης 
γλώσσας; 

Εισηγήτρια: Άντρη Σοφοκλέους 

 

Σχολιάστρια: Μαρία Πιτζιολή 

 

 


