
ΘΕΜΑ: «Ενημέρφζη - Πρόζκληζη ζε επιμορθφηική ημερίδα» 

 

 

To EΚΦΕ Φαλίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο 

Ειιελνγεξκαληθήο Αγσγήο δηνξγαλώλνπλ ημερίδα καηάρηιζης ηε Πέμπηη 1 Νοεμβρίοσ 

2012 θαη ώξα 16:30-19:00, κε ζέκα:  

 

«Σο διερεσνηηικό μονηέλο διδαζκαλίας και η τρήζη υηθιακού εκπαιδεσηικού σλικού – 

η τρηζιμόηηηα ηφν υηθιακών βιβλιοθηκών ζηις ερεσνηηικές εργαζίες» 

 

Η εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ΕΚΦΕ,  απεπζύλεηαη θπξίσο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο.  

Είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηα projects.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ζα παξνπζηαζηεί ην δηεξεπλεηηθό κνληέιν 

δηδαζθαιίαο, νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ην αθνινπζνύλ, 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο κε πινύζην εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό πιηθό, θαζώο θαη εηθνληθά ή 

απνκαθξπζκέλα εξγαζηήξηα κε ηα νπνία κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζεηξά από 

πεηξάκαηα κέζα από ηνλ ππνινγηζηή.  

Επίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ πσο κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ 

ην δηθό ηνπο ςεθηαθό πιηθό, λα δεκηνπξγήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε ην 

δηεξεπλεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη λα ηηο κνηξαζηνύλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

κέζα από έλα Επξσπατθό δίθηπν εθπαηδεπηηθώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζεκαηηθνί 

άμνλεο ηεο εκεξίδαο είλαη νη εμήο:  

 

-παξαδείγκαηα ςεθηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεηηθνύ πιηθνύ γηα ηα Projects πνπ 

αθνινπζνύλ ην δηεξεπλεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

 

-νξγάλσζε ςεθηαθνύ πιηθνύ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

βάζε ην δηεξεπλεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

 

-αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα 

από ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο 

 

-ρξήζε εηθνληθώλ θαη απνκαθξπζκέλσλ εξγαζηεξίσλ γηα ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

 

Τέινο νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πσο κπνξνύλ λα 

πξνσζήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, παξνπζηάδνληάο ηελ ζε ζπλέδξηα όρη κόλν εζληθά αιιά 

θαη Επξσπατθά θαζώο θαη πσο κπνξνύλ ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο θαη πιαηθόξκεο 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

δηαθξηζνύλ ζε δηάθνξεο δξάζεηο όπσο ηα «Αξηζηεία θαη Καηλνηνκία ζηελ 

Εθπαίδεπζε» θαη νη «Καιέο Πξαθηηθέο» ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Επηκόξθσζεο. 



 

Επηζηεκνληθά Υπεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε  θα. Ειεπζεξία Τζνπξιηδάθε 

Email: eleftheria@ea.gr 

Τει. 210 81 76 790 

 

Ημερομηνία εγγραθών ζηο ζεμινάριο: από 10/10/2012 έσο 30/10/2012 

 

ηοσς ζσμμεηέτονηες θα δοθεί πιζηοποιηηικό παρακολούθηζης  

 

Σο εμινάριο θα σλοποιηθεί ζύμθφνα με ηο ακόλοσθο πρόγραμμα: 

16:30 – 16:45  Εηζαγσγή 

16:45 – 17:30 
Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηάιιεισλ γηα project  

17:30 – 18:00 

Παξνπζίαζε ηνπ δηεξεπλεηηθνύ κνληέινπ 

δηδαζθαιίαο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε πξνώζεζή 

ηνπ ζε Επξσπατθό επίπεδν. 

18:00 – 18:15 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 

18:15 – 18:45 
Οη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, ηα εηθνληθά 

εξγαζηήξηα  θαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπο 

18:45 – 19:00 Σπδήηεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 

Όζοι επιθσμούν να ζσμμεηάζτοσν ζηο ζεμινάριο παρακαλούνηαι να 

ζσμπληρώζοσν ηο ζσνημμένο ΔΕΛΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ και να ηο 

ζηείλοσν ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη eleftheria@ea.gr κε επηζήκαλζε γηα ην 

ζεκηλάξην «Ημερίδα καηάρηιζης Υανίφν».    

 

 

 

Αριθμός ζσμμεηετόνηφν: 40 (θα ηηρηθεί ζειρά προηεραιόηηηας) 
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