Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους» - Θεματικές ενότητες
A/A

Εισηγητής /
Εισηγήτρια

Ομάδα στόχος

Τίτλος

Στόχοι

Χώρος –
αίθουσα

Ημερομηνία ώρα

Γλωσσική Διδασκαλία
1.

Λουίζα
Μαλλούρη

Εκπαιδευτικοί
Δημοτικής και
Προδημοτικής
Εκπαίδευσης

Η σχέση ανάμεσα στη
λέξη και την εικόνα σε
εικονογραφημένα
παιδικά βιβλία και
ιδεολογικές
προεκτάσεις.

Μέσα από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα
εξοικειωθούν με εικονογραφημένα παιδικά
βιβλία, κείμενα που συνδυάζουν λέξη και
εικόνα και θα εξερευνήσουν τη σύνθετη και
πολύπλοκη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα
στους δύο αυτούς κώδικες.

Λεμεσός,
ΠΙ Λ15

Τετάρτη,
22
Φεβρουαρίου,
2017
16:00-18:00

2.

Δέσποινα
ΖαννεττίδουΠουγεράση

Εκπαιδευτικοί
Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Διδακτικές
Προσεγγίσεις της
Γλώσσας.

Διδακτικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας –
Εφαρμογή και Χρήση τους στη Διδασκαλία για
Βελτίωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Λευκωσία,
ΠΙ Π213

3.

Ιωάννα
Χατζηγιάννη

Εκπαιδευτικοί
Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Πρακτική εφαρμογή της
μεθόδου «Σταδιακή
Συγγραφή Κειμένων»
και “Reciprocal
Teaching”.

Η γνωριμία των εκπαιδευτικών με την πρακτική
εφαρμογή της μεθόδου «Σταδιακή Συγγραφή
Κειμένων» μέσω υλικού που παράχθηκε από
εκπαιδευτικούς και μαθητές καθώς και τη
χρήση εργαλείων που δημιουργήθηκαν για την
εφαρμογή της μεθόδου. Επιπρόσθετα θα γίνει
αναφορά στη μέθοδο “Reciprocal Teaching”
που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην
καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων που
βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση και
έλεγχο της.

Λευκωσία,
ΠΙ Π201

Πέμπτη, 23
Φεβρουαρίου,
2017
16:00-18:00
Τετάρτη,
26 Απριλίου,
2017
16:00-18:00

4.

Εμμανουήλ
Σόβολος

Εκπαιδευτικοί
και
Διευθυντές
Δημοτικών
Σχολείων

Εμπειρία μέσω του
ERASMUS+ και το job
shadowing σε
ευρωπαϊκά σχολεία.

Διάχυση των εμπειριών και των γνώσεων από
τη συμμετοχή σε προγράμματα ERASMUS+ και
το job shadowing σε ευρωπαϊκά σχολεία.

Λευκωσία,
ΠΙ Π213

Πέμπτη,
2 Μαρτίου,
2017
16:00-18:00
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5.

Κυριακή

Φιλόλογοι,

Τσίτσου

Καθηγητές
Αγωγή Υγείας

Μαθητές στην
προώθηση του στόχου
κατά του ρατσισμού
μέσα από το Γλωσσικό
Μάθημα.

Οργάνωση ενότητας στο Γλωσσικό μάθημα ως
Έρευνας Δράσης από τους μαθητές,
προωθώντας τον στόχο κατά του Ρατσισμού.

Λευκωσία,
ΠΙ Π201

Πέμπτη,
27 Απριλίου,
2017
16:00-18:00

6.

Γιώργος Β.
Γεωργίου

Εκπαιδευτικοί
Δημοτικής και
Μέσης
Εκπαίδευσης

Επικοινωνιακές
στρατηγικές στη χρήση
της Κυπριακής
Ελληνικής μέσα στην
τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για τρόπους Λευκωσία,
δημιουργικής αξιοποίησης της Κυπριακής
ΠΙ Π122
Ελληνικής στην τάξη, να κατανοήσουν πότε η
χρήση της Κυπριακής Ελληνικής από τους
ίδιους ή τους μαθητές θα πρέπει να
χρησιμοποιείται ή να αποφεύγεται, ενώ την
ίδια ώρα θα μπορούν να τη διαχωρίζουν από τη
χρήση της επίσημης γλώσσας, η οποία σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να είναι η γλώσσα
διδασκαλίας στην τάξη και γενικά στο
εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς θα μπορεί να
εξηγηθεί ο ρόλος της στις επίσημες συνθήκες
επικοινωνίας.

Παρασκευή,
24
Φεβρουαρίου,
2017
16:00-18:00

7.

Χατζοπούλου
Νάντια

Φιλόλογοι

Ψευδόφιλα ανάμεσα
στην κοινή νέα ελληνική
και στην κυπριακή
(λέξεις με ίδια μορφή
αλλά διαφορετική
σημασία).

Περιγραφή του φαινομένου των ψευδόφιλων
λέξεων (μίας ομάδα λέξεων μεταξύ της κοινής
νέας ελληνικής και της κυπριακής διαλέκτου
που μοιάζουν μορφολογικά, φωνητικά ή
φωνολογικά αλλά διαφέρουν σημασιολογικά),
ανάλυση της σημασιολογικής διαφοράς και
υποβολή μίας πρότασης στοχευμένης
διδασκαλίας της εν λόγω λεξιλογικής ομάδας.

Πέμπτη,
23 Μαρτίου,
2017
16:00-18:00

Λευκωσία,
ΠΙ Π201
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8.

Φωτεινή
Ευθυμίου

Εκπαιδευτικοί
όλων των
βαθμίδων
που
διδάσκουν την
ελληνική ως
δεύτερη
γλώσσα

Επιτυχημένες
πρακτικές, που
αυξάνουν την
αποτελεσματικότητα
της μάθησης.

Παρουσίαση και εφαρμογή επιτυχημένων
πρακτικών, που αυξάνουν την
αποτελεσματικότητα της μάθησης (επιλογή του
κατάλληλου υλικού ή/και ανάπτυξη υλικού,
προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ομάδαςστόχου).

Λεμεσός,
ΠΙ Λ03

9.

Κουνναπή
Ευγενία

Εκπαιδευτικοί
όλων των
βαθμίδων

Γλωσσικές στάσεις,
ρεπερτόρια και τις
πρακτικές έναντι της
γλωσσικής
διαφοροποίησης των
δίγλωσσων παιδιών στο
σύγχρονο κυπριακό
σχολείο.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων παγκύπριας
Λεμεσός,
έρευνας που διερεύνησε τις γλωσσικές στάσεις, ΠΙ Λ11
τα ρεπερτόρια και τις πρακτικές που
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην κυπριακή
δημοτική εκπαίδευση έναντι της γλωσσικής
διαφοροποίησης των δίγλωσσων παιδιών στο
σύγχρονο κυπριακό σχολείο.

Τετάρτη,
22
Φεβρουαρίου,
2017
16:00-18:00

Τετάρτη,
8 Μαρτίου,
2017
16:00-18:00
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Αποτελεσματική διδασκαλία / μάθηση και Αξιολόγηση
10.

Έλενα
Τζιαμπάζη

Εκπαιδευτικοί
Προδημοτικής
Εκπαίδευσης

Διαφοροποιημένη
διδασκαλία σε τάξεις
μεικτών ικανοτήτων.

Παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξεις
μεικτών ικανοτήτων.

Λευκωσία,
ΠΙ Π201

11.

Νίκη
ΧατζήγαβριήλΣιεκκέρη

Εκπαιδευτικοί
Προδημοτικής
Εκπαίδευσης

Διαβαθμισμένες
καλλιτεχνικές
δραστηριότητες.

Έρευνα Δράσης: Οργάνωση διαβαθμισμένων
Καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
επικεντρωμένων στο άμεσο περιβάλλον των
παιδιών

Λευκωσία,
ΠΙ Π207

12.

Ροδούλα
Σαμψών Σάββα

Εκπαιδευτικοί
Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Εφαρμογές ελεύθερης
πρόσβασης κατά τη
διδακτική πράξη.

Αξιοποίηση διαφόρων εφαρμογών ελεύθερης
πρόσβασης κατά τη διδακτική πράξη με στόχο
την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
και των δεξιοτήτων των μαθητών.

Λευκωσία,
ΠΙ Π206

13.

Ελένη
Δαμιανίδου

Εκπαιδευτικοί
Μέσης
Εκπαίδευσης

Θεωρητικό υπόβαθρο
και πρακτική άσκηση
στην επιτυχή διαχείριση
τάξης μεικτής
ικανότητας.

Η ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου του
εκπαιδευτικού για τον επιτυχημένο χειρισμό
της διαφορετικότητας και η πρακτική άσκηση
σε διαφοροποιημένες διδακτικές μεθόδους
που συμβάλλουν στην αποτελεσματική
διδασκαλία.

Λευκωσία,
ΠΙ Π101

Δευτέρα,
6 Μαρτίου,
2017
16:00-18:00
Πέμπτη,
23 Μαρτίου,
2017
16:00-18:00
Τρίτη,
21
Φεβρουαρίου,
2017
16:00-18:00
Τρίτη,
21 Μαρτίου,
2017
16:00-18:00
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14.

Κατερίνα
ΚωνσταντινίδηΒλαδιμήρου

Εκπαιδευτικοί
όλων των
βαθμίδων

15.

Δημήτριος
Κτιστάκης

Εκπαιδευτικοί
όλων των
βαθμίδων

16.

Κάλια
Παπαφυλακτού
De La Mare

Εκπαιδευτικοί
Μέσης
Εκπαίδευσης

17.

Έλενα
Κανναουρίδου

Εκπαιδευτικοί
όλων των
βαθμίδων

Εκπαιδευτικές
πρακτικές για
αποτελεσματική
διδασκαλία και
μάθηση.
Η αξία του eportfolio.

Η διάδοση της γνώσης για πιο αποτελεσματική
διδασκαλία και μάθηση.

Πάφος, Α΄
Δημοτικό
Γεροσκήπου

Τρίτη, 28
Μαρτίου,
2017
15:00-17:00

Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την αξία της
χρήσης του eportfolio.

Λεμεσός,
ΠΙ Λ12

Η εφαρμογή του
προγράμματος του Π. Ι.
«Αξιολόγηση για
Μάθηση / Assessment
for Learning».
Μέθοδοι και
στρατηγικές
διδασκαλίας για
μαθητές που
αντιμετωπίζουν Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες,
ΔΕΠ/Υ, Αυτισμό ή
Σύνδρομο Asperger,
Συναισθηματικές και
Συμπεριφορικές
Δυσκολίες.

Ενημέρωση συναδέλφων πάνω στην εφαρμογή
του προγράμματος του Π. Ι. αξιολόγηση για
μάθηση / Assessment for Learning στην Γ΄
Τεχνική Σχολή Λεμεσού

Λευκωσία,
ΠΙ Π122

Γνωριμία των εκπαιδευτικών με μεθόδους και
στρατηγικές διδασκαλίας για μαθητές που
αντιμετωπίζουν Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες, ΔΕΠ/Υ, Αυτισμό ή Σύνδρομο
Asperger, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές
Δυσκολίες.

Λευκωσία,
ΠΙ Π201

Πέμπτη,
16
Φεβρουαρίου,
2017
16:00-18:00
Τρίτη,
21
Φεβρουαρίου,
2017
16:00-18:00
Τρίτη,
21 Μαρτίου,
2017
16:00-18:00

Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους» - Θεματικές ενότητες

Ιστορία
18.

Χρυσόστομος
Μελής

Εκπαιδευτικοί
Δημοτικής και
Μέσης
Εκπαίδευσης

Το παλιό σχολείο:
Διαμορφώνοντας
βιωματικές μαθησιακές
εμπειρίες μέσα από τη
γνώση της σχολικής
ζωής του παρελθόντος.

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις
δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να
εξοικειώσουν τα παιδιά με τις διάφορες
μορφές και διαδικασίες εκπαίδευσης του
παρελθόντος προσφέροντας τους βιωματικές
μαθησιακές εμπειρίες, άμεση επαφή με
πραγματικά αντικείμενα της σχολικής ζωής του
παρελθόντος, δυνατότητες πολλαπλών
ερμηνειών των εκθεμάτων, αύξηση του
ενδιαφέρον τους και της ευελιξίας της σκέψης
τους και φυσικά ενίσχυση των επικοινωνιακών
σχέσεων σύγχρονου και παλαιού σχολείου.

Λευκωσία,
ΠΙ Π201

Τρίτη,
14 Μαρτίου,
2017
16:00 – 18:00

19.

Ευαγγελία
Καλδέλη

Φιλόλογοι

Η αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδακτική της
Ιστορίας. Από τη θεωρία στην πράξη.

Λευκωσία,
ΠΙ Π201

20.

Παπαδοπούλου
Λιάνα

Εκπαιδευτικοί
όλων των
βαθμίδων

Έργα τέχνης στη
διδακτική της Ιστορίας.
Από τη θεωρία στην
πράξη.
Η Ιστορία της
Εκπαίδευσης του
Μαθήματος των
Θρησκευτικών στην
Κύπρο τα τελευταία
ογδόντα χρόνια.

Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν μέσα από
αρχειακό ανέκδοτο υλικό την Ιστορία της
Εκπαίδευσης του Μαθήματος των
Θρησκευτικών στην Κύπρο τα τελευταία
ογδόντα χρόνια, την υφή και τη θέση του στη
Δημοτική και τη Μέση Εκπαίδευση.

Λευκωσία,
ΠΙ Π201

Τρίτη,
7 Μαρτίου,
2017
16:00 – 18:00
Τετάρτη,
3 Μαΐου,
2017
16:00 – 18:00
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Φυσικές Επιστήμες
21.

Ειρήνη Βλάχου

Εκπαιδευτικοί
όλων των
βαθμίδων

Βιωματική εμπειρία
νίκης: Δράση εκτός της
αίθουσας διδασκαλίας

Ενθάρρυνση για δράση εκτός της αίθουσας
διδασκαλίας.

Λευκωσία,
ΠΙ Π201

22.

Θεονίτσα
Λοΐζου
Γεωργίου

Εκπαιδευτικοί
Μέσης
Εκπαίδευσης

Η ενσωμάτωση της
Ιστορίας της Επιστήμης
στη Διδακτική της
Βιολογίας.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός διδακτικού
μοντέλου, με στόχο την ενσωμάτωση της
Ιστορίας της Επιστήμης στη Διδακτική της
Βιολογίας.

Β΄ Δημοτικό
Παραλιμνίου

23.

Χριστίνα
Αριστοδήμου

Καθηγητές
Φυσικής

Βασικές έννοιες της
Μηχανικής μέσω
ηλεκτρονικών
εργαλείων.

Μέσω Ηλεκτρονικών εργαλείων οι μαθητές να
μελετήσουν βασικές έννοιες της Μηχανικής, να
ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τη
συσχέτιση της Φυσικής και της εξέλιξης του
πολισμού άλλα και το αντίστροφο.

Λεμεσός,
ΠΙ Λ15

Πέμπτη,
9 Μαρτίου,
2017
16:00 – 18:00
Τετάρτη,
15 Μαρτίου,
2017
16:00 – 18:00
Τετάρτη,
15
Φεβρουαρίου,
2017
16:00 – 18:00

