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Διορθόδοξο Κέντρο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 

 

 
 

 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012 

 

 

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ» 
 

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 
 

Το Διορθόδοξο Κέντρο, ως επιμορφωτικός οργανισμός  της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του για το Σχολικό έτος 2012-13  διοργανώνει σεμινάριο 24 ωρών  για καθηγήτριες και 

καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. 

 

Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και προσφέρεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

 
Χρόνος: Δευτέρες και Τετάρτες, 17.30 έως 21.30 (6 συναντήσεις) 

Τόπος:  Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Μ. Πεντέλης 

Έναρξη:  Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 

Αριθμός:  30 εκπαιδευτικοί 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

12/11 Διαμόρφωση ομάδας – παιδαγωγικό και διδακτικό συμβόλαιο. 

14/11 Οι σχέσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικών – εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών – 

μαθητών, μαθητών – μαθητών), βασικά στοιχεία αξιολόγησης. 

19/11 Ερευνητικές εργασίες (ερευνητικά ερωτήματα πηγές και εργαλεία).  

21/11 Μοντέλα και τεχνικές διδασκαλίας. 

26/11 Τεχνικές παρουσίασης – Αξιολόγηση. 

28/11 Παιδαγωγική: από την πράξη στη θεωρία, αναστοχασμός. 

 Το σεμινάριο θα γίνει  με βιωματικές μεθόδους επιμόρφωσης, ομάδες εργασίας και εργαστήρια. 

Θα επιμορφώσουν μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. 

 

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης 

 
Αιτήσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες, παρακαλούμε να στείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση 

συμμετοχής στη Γραμματεία του Διορθόδοξου Κέντρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mavraga1@otenet.gr ή στο φαξ 210-8104558 (υπεύθυνη κα Καλλιόπη Μαυραγκά). Θα τηρηθεί αυστηρά 

σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης.  
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Αίτηση συμμετοχής  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση mavragka1@otenet.gr ή στο φαξ 210-8104558  

(υπεύθυνη κα Καλλιόπη Μαυραγκά).) 

για συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο για το μάθημα των Θρησκευτικών 

από 12 έως 28 Νοεμβρίου 2012 

 

Προς το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος 

 

Επώνυμο 

 

 

Όνομα 

 

 

Πατρώνυμο 

 

  

Διεύθυνση 

 

 

Τηλέφωνο (σταθερό) 

 

 

Τηλέφωνο (κινητό) 

 

 

e-mail  

 

 

Οργανική θέση 

 

Σχολείο ή θέση το 2012-13 

(π.χ. Σχ. Σύμβουλος, Γραφείο, 

καθηγητής/τρια) 

 

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της 

Ελλάδος από 12 έως 26 Νοεμβρίου 2012. 

Δηλώνω ότι έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το σύνολο των έξι επιμορφωτικών συναντήσεων. 

 

___________/___/2012 

 

 

_____________________________ 

(υπογραφή) 

 

Προγραμματίζεται η επανάληψη του σεμιναρίου τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αν οι αιτήσεις 

υπερβούν τον αριθμό συμμετοχής στο πρώτο σεμινάριο. 

 


