17η ημερίδα
"Δημιουργικές προσεγγίσεις στην
εκπαίδευση"
Ιστορίες και καλές πρακτικές εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τετάρτη 13 Απριλίου, ώρες 6:00-8:00 μ.μ.
διαδικτυακά, μέσω zoom

Για 17η χρονιά η «Σχεδία στην πόλη» διοργανώνει την ετήσια συνάντηση
παιδαγωγών με θέμα τη διερεύνηση δημιουργικών προσεγγίσεων στην
εκπαίδευση.
Στόχος μας είναι να δοθούν ερεθίσματα και προτάσεις που μπορούν να
εφαρμοστούν στην προσχολική και σχολική ηλικία αξιοποιώντας νέα
εκπαιδευτικά εργαλεία και αναδεικνύοντας τη δύναμη της δημιουργικής και
ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά δίνοντας, με αυτόν τον τρόπο,
μια πολύτιμη ευκαιρία να μοιραστούμε και να συζητήσουμε εμπειρίες
εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.
Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.
Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική φόρμα:
https://forms.gle/ZC6Z4osEBNQkZjEJ7
Μετά την εγγραφή θα σταλεί το link σύνδεσης.
Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης και περίληψη των εισηγήσεων.

Καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα
"Σχεδία στην πόλη"
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Παπαμάρκου 8, 54623, Θεσσαλονίκη
www.sxediastinpoli.gr

2310 236344 & 6978383064

Sxedia stin poli
sxediastinpoli@gmail.com

Πρόγραμμα Ημερίδας
18:00-18:10: Υποδοχή συμμετεχόντων, εισαγωγή στο θέμα της ημερίδας.
"Διδάσκοντας αλλιώς", η πρόκληση της δημιουργικής μάθησης στο σχολείο.
Εισηγήτρια: Αργυρώ Σκίτσα, φιλόλογος, μουσικοπαιδαγωγός, εκπαιδεύτρια
στην εμψύχωση ομάδων, πρόεδρος της "Σχεδίας στην πόλη"
18:10-18:30: "Ένας έλεγχος προόδου από μένα για μένα" & "Η ανάποδη μέρα".
Εισηγητής: Πέτρος Σαββαΐδης, δάσκαλος δημοτικής εκπαίδευσης,
Ζάννειο Εκπαιδεύτηριο, Ηράκλειο
18:30-18:45: "Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα δημιουργικό project στην τάξη
και πού μπορεί να φτάσει: Ιστορίες δράσεων που ταξιδεύουν, απευθείας από
την τάξη".
Εισηγήτρια: Άρτεμις Κεφαλίδου, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ΠΕ70,
6ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου - Κορδελιού
Θεσσαλονίκης
18:45-19:00: "Ρομά: Ένας Αλλιώτικος Λαός".
Εισηγήτρια: Ελευθερία Παπαδημητρίου – Δοδουτζή, δασκάλα,
6ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου - Κορδελιού
Θεσσαλονίκης
19:00-19:15: Πρόγραμμα Etwinning: Παιδιά σε Δράση - Οι Ιστορίες τους
Γράφουν Ιστορία.
Εισηγήτρια: Μαρία Βλαχοπούλου, δασκάλα Αγγλικών
1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου
19:15-19:30: “Οι Φωτεινοί σηματοδότες”
«Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο νηπιαγωγείο».
Εισηγήτρια: Αναστασία/Ναταλία Δεμερτζή, εκπαιδευτικός
εκπαίδευσης ΠΕ60, νηπιαγωγός
"Πορτοκαλόκηπος", Παιδικός σταθμός & Νηπιαγωγείο

πρωτοβάθμιας

19:30-19:45: "Η ενσυναίσθηση μέσα από τα παραμύθια".
Εισηγητής: Γιάννης Θεοδώρου, νηπιαγωγός, εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού,
3ο Νηπιαγωγείο Διαβατών
19:45-20:00: συζήτηση, συμπεράσματα, κλείσιμο ημερίδας.

