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Εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων – όλων των
ειδικοτήτων – όλης της Ελλάδας
• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ
• Μέλη της ΕΕΠΕΚ
•

Θέμα: «Αξιοποίηση των παραμυθιών με τη Θεωρία της Πολλαπλής-Συναισθηματικής
Νοημοσύνης»:
Υποβολή
αιτήσεων
παρακολούθησης
καινοτόμου
επιμορφωτικού
προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. στην Κοζάνη.
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί
εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και
ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την
προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει
πρόσκληση
υποβολής
αιτήσεων
παρακολούθησης
του
παρακάτω
καινοτόμου
επιμορφωτικού προγράμματός της:
Α/
Α

Τίτλος:
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Αξιοποίηση των
παραμυθιών με
τη Θεωρία της
ΠολλαπλήςΣυναισθηματική
ς Νοημοσύνης

Ημερομηνία
έναρξης:

07/05/2017

Ημέρες
& Συνολική
ώρες
διάρκεια:
διεξαγωγής:
Κυριακή
11:00 –
14:00

3 ώρες

Χώρος
Υλοποίησης:
Αίθουσα
Πολλαπλών
Χρήσεων 4ου
ΓΕΛ Κοζάνης
(2461033719 6972247233)

Επιμορφωτές:

Μάγκου Νατάσα
Καθηγήτρια
Φυσικής Αγωγής

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας &
βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).
Για την υποβολή αίτησης παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.,
επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

και επιλέξτε το

«Υποβολή» που βρίσκεται δίπλα στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει. Όσοι είστε ήδη μέλη της
ΕΕΠΕΚ, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ΕΕΠΕΚ και επιλέξτε «Είσοδος». (Τα μη-

μέλη πρέπει πρώτα να κάνουν την εγγραφή τους, επιλέγοντας: «Εγγραφή»,

ώστε να

αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό). Αφού μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΠΕΚ,
αρκεί να επιλέξετε το «Υποβολή αίτησης» που βρίσκεται δεξιά από το σεμινάριο που επιθυμείτε να
παρακολουθήσετε. Η αίτησή σας μπορεί να αναιρεθεί οποτεδήποτε, επιλέγοντας το: «Αναίρεση
αίτησης».
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 25/04/2017)
❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
❖ Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες αιτήσεις
(μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων).
❖ Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, θα επιλεγούν οι πρώτοι
25 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με
ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
❖ Η επιλογή τους θα γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε
περίπτωση, όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της
ΕΕΠΕΚ,

ή

έχουν

παρακολουθήσει

λίγα,

προηγούνται

όσων

έχουν

παρακολουθήσει περισσότερα.
Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους
επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:
Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
•

Να παρακολουθούν τις δια ζώσης επιμορφώσεις (δικαίωμα απουσιών: 20% των ωρών).
**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα**
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:
www.eepek.gr & 6932078466 (Δ. Λιόβας).
Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

***Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου***

28ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ., στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και
όλων των βαθμίδων, προεκτείνει τις εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές της δραστηριότητες υλοποιώντας
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Αξιοποίηση των παραμυθιών με τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης και Βιωματικής
Μάθησης» Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, δασκάλους ειδικής αγωγής και
γονείς.
Στόχοι του προγράμματος:
Πρωταρχικό μέλημα του προγράμματος να αναδειχθεί η αξία των παραμυθιών στην ανάπτυξη όλων
των μορφών νοημοσύνης, να κατανοηθεί η αναγκαιότητα της ανάπτυξης όλων των κλίσεων και
δυνατοτήτων των μαθητών/τριών, να καλλιεργηθεί η παρακίνηση, το ενδιαφέρον, η ευχαρίστηση και
η προσπάθεια στα μαθήματα του γνωστικού τοπίου του σχολείου μέσα από βιωματικές δράσεις.
Σύντομη περιγραφή:
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αρκετοί ήταν οι ψυχολόγοι που υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι
μπορεί να είναι «έξυπνοι» με διαφορετικούς τρόπους. Η θεωρία όμως που ουσιαστικά έθεσε τα
θεμέλια, εννοιολογικά, της είναι εκείνη του Gardner (1983), ο οποίος υποστηρίζει ότι κάθε άτομο
διαθέτει διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης. Η βασική του θεωρία έχει ως αρχή την, κοινώς αποδεκτή
συνειδητοποίηση, ότι ορισμένα άτομα είναι πιο ικανά από άλλα σε ένα τομέα και λιγότερο ικανά σε
άλλο, προβάλλοντας έτσι «νοητικές δυνάμεις» που δεν αντανακλώνται σε υψηλά σκορ των τεστ
νοημοσύνης Οι τύποι αυτοί, που εκφράζουν διαφορετικές μορφές νοημοσύνης είναι: η γλωσσική, η
λογικομαθηματική, η χωροταξική, η κιναισθητική, η μουσική, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική και
η οικολογική/φυσιογνωστική (Παπανελοπούλου, 2002).
Η φιλοσοφία των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στηρίζεται στη βιωματική μάθηση Dewey (1934) .
Στη θεωρία του Dewey δίνεται έμφαση στην «εμπειρία» του παιδιού όπου το «βίωμα» αποτελούν τη
γενική διδακτική αρχή, και στην «υποχρέωση» του εκπαιδευτικού να δημιουργεί μια «συνέχεια»
ανάμεσα στην καθημερινή ζωή του παιδιού και τη νέα γνώση. Η εκπαιδευτική ύλη πρέπει να
μετατρέπει την εμπειρία του παιδιού σε προσωπική εμπειρία (Bertrand &Valois 2000).
Οι βιωματικές δράσεις αποτελούν διδακτική έκφραση της Βιωματικής Παιδαγωγικής (ΒΠ)
(Experiential Education), η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα σε ΗΠΑ & Ευρώπη και
αντιπαραθέτει τα εξής:
α) στον δασκαλικό μονόλογο, τις μαθητικές εμπειρίες από τον ίδιο τον κόσμο (ανάγκες, απορίες,
προβλήματα, ανησυχίες, σχέσεις) και δράση των μαθητών πάνω σε αυτές. (Bank, 1994; Reynolds &
Vince, 2007).
β) στη δασκαλοκεντρική αφομοιωτική (assimilative) μάθηση, τη μαθητοκεντρική ενεργητική μάθηση
μέσω της αξιοποίησης των εμπειριών (Frey, 1996; Χρυσαφίδης, 2006; Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης,
2002).
γ) Στο μονοπώλιο του νου και της θεωρητικής γνώσης, τη συνδυαστική δράση νου και χεριού και την
εφαρμογή της επεξεργασμένης βιωματικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων και την
επίλυση/βελτίωση προβληματικών καταστάσεων,
δ) Στην αξιολόγηση της κατοχής συγκεκριμένων γνώσεων, την αξιολόγηση γνωστικο-κοινωνικών
ικανοτήτων και στάσεων.
Το παραμύθι το οποίο θα αξιοποιηθεί είναι: «Ο Ιππότης με την Σκουριασμένη Πανοπλία» του
Ρόμπερτ Φίσερ.
Το βιβλίο διαπραγματεύεται τα στερεότυπα, τις παγιωμένες αντιλήψεις, τους φόβους που
επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τον τρόπο σκέψης και αντανακλούνται στις σχέσεις με τους άλλους.
Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος: Μάγκου Νατάσα

