
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 
 
Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να δηλώσετε Σεμινάρια σε Σχολική Βάση και 
Σεμινάρια για Γονείς που θα προσφέρετε για τη σχολική χρονιά 2016-2017, και δεν 
το έχετε ήδη πράξει, να συμπληρώστε το σχετικό Google Form στον σύνδεσμο 
http://goo.gl/forms/8vMjXuF0C3XWhKM63 . 
  
Όσοι έχετε ήδη υποβάλει Σεμινάριο και, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμείτε να 
κάνετε αλλαγή στα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει, μπορείτε να επικοινωνείτε με 
τις πιο κάτω συναδέλφους το συντομότερο δυνατό: 
 
Μαρία Ηρακλέους, τηλ. 22402387 
Χριστίνα Σταύρου, τηλ. 22402377 
Τώνια Σπυροπούλου, τηλ. 22402384 
 
Σε κάθε περίπτωση, στο πεδίο «Προϋποθέσεις/Περιορισμοί» βεβαιωθείτε ότι 
σημειώνετε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στη δομή και στο 
περιεχόμενο του Σεμιναρίου σας (π.χ., στοιχεία για τις συναντήσεις). 
  
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: 
Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο 
διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό 
εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή μίας - τριών συναντήσεων, σε ομάδα 
εκπαιδευτικών ή ως εργαστήρι στην τάξη με εμπλοκή εκπαιδευτικού και μαθητών. 
Η κάθε συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ 
και μπορεί να αφορά διαφορετικά θέματα ή στην πρόοδο του ίδιου θέματος. 
Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο 
διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. 
Το σεμινάριο/βιωματικό εργαστήρι, προσφέρεται με τη μορφή τεσσάρων ή 
περισσότερων συναντήσεων, των δύο διδακτικών περιόδων. Για την εφαρμογή 
χρειάζεται η επιλογή τουλάχιστον ενός τμήματος όπου διδάσκεται το μάθημα 2 
περιόδους ανά εβδομάδα. 
Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης διάρκειας δύο διδακτικών 
περιόδων (80 λεπτά) σε συνεδρία προσωπικού. Προαιρετικά, μπορεί να 
ακολουθήσει και δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντηση με εκπαιδευτικούς, για περαιτέρω 
παραδείγματα εφαρμογής σε μαθήματα ή συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες. 
  
Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε τόσο η υποβολή σεμιναρίων όσο και η 
επικοινωνία για οποιεσδήποτε αλλαγές να γίνουν μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 
14/9/2016.  
 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για κάθε θέμα θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή 
δήλωση. Επίσης, σε περίπτωση που θα προσφέρετε το ίδιο θέμα ως Σεμινάριο σε 
Σχολική Βάση και, παράλληλα, ως Σεμινάριο για Γονείς, και πάλι θα πρέπει να 
υποβάλετε ξεχωριστή δήλωση.   
  
Ομάδα Συντονισμού Σεμιναρίων για Σχολική Βάση και Σεμιναρίων για Γονείς 

http://goo.gl/forms/8vMjXuF0C3XWhKM63

