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Δκπαιδεςηικούρ όλυν ηυν
βαθμίδυν & όλυν ηυν ειδικοηήηυν
(Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ,
ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ.) πος είναι (ή
επιθςμούν να γίνοςν) Mέλη ηηρ
ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ
Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ
Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκυν – ΓΔ – ΙΔΚ
Τποτήθια μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ
Μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ

Θέμα: «Η ζςμβολή ηος παπαμςθιού ζηην κοινυνικοζςναιζθημαηική και γνυζηική ανάπηςξη
ηος αηόμος»: Τποβολή αιηήζευν ΓΩΡΔΑΝ παπακολούθηζηρ καινοηόμος επιμοπθυηικού
ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ ολοκλήπος).
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπιζηημονική Ένυζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε, θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ δυπεάν επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη
ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολούθηζηρ ηος παπακάηυ εξ ολοκλήπος από
απόζηαζη επιμοπθυηικού ππογπάμμαηόρ ηεο:
Α/Α

Τίηινο:
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Η ζςμβολή
ηος
παπαμςθιού
ζηην
κοινυνικοζςναιζθημα
ηική
ανάπηςξη
ηος αηόμος

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

03/02/2020

Ηκέξεο & ώξεο Σπλνιηθή
δηεμαγσγήο:
δηάξθεηα:

Αζύγσπονη
μοπθή ζε
πλαηθόπμα
Moodle

50 ώπερ (4
εβδομάδερ)

Φώξνο Υινπνίεζεο:

Δπηκνξθώηξηα:

Δξ αποζηάζευρ
(Δξ ολοκλήπος)

Γπ. Νηούλια
Αθηνά

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ενώ για ηα μη μέλη –ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ &
βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ- δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ υρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην
καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν για ηο ππόγπαμμα (γηα ηελ εγγξαθή ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:

http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-

enosi).

Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.,
επηζθεθζείηε ην ζύλδεζκν: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

θαη επηιέμηε ην

«Υποβολή» πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην ζεκηλάξην πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, εηζάγεηε ην όνομα χρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». (Σα μημέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,

ώζηε να

αποκηήζοςν όνομα σπήζηη και κυδικό). Αθνύ κπείηε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο ΔΔΠΔΚ,
αξθεί λα επηιέμεηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα
παξαθνινπζήζεηε. Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη
αίηηζης».

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 26/01/2020
Δνημέπυζη επιλεγένηυν – επιλασόνηυν, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 31/01/2020 (μέζυ e-mail)
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ.
❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ
(μέζυ δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπυν ημημάηυν).
❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ οι ππώηοι
500 εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε
επζύλε ηεο Δπηηξνπήο Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Η επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν
παπακολοςθήζει άλλα ΓΩΡΔΑΝ επιμοπθυηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν
παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ.
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηνπο
επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ:


Να μελεηούν ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.



Να έρνπλ ενεπγή παποςζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.



Να ζςγγπάτοςν θαη λα αλαξηήζνπλ κία ηειηθή εξγαζία κεγέζνπο 500 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη λα
ηελ αναπηήζοςν ζηελ πιαηθόξκα moodle.



Να αναπηήζοςν εμπεπιζηαηυμένα ζσόλια (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
 Πεξηερόκελν,

 Γνκή,
 Πξσηνηππία,
 Σαθήλεηα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλήζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Διιάδα**

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ ***

73ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζην πιαίζην επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηεο, εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη
όισλ ησλ βαζκίδσλ, πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθσηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο,
πινπνηώληαο επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα:

«Η ζςμβολή ηος παπαμςθιού ζηην κοινυνικοζςναιζθημαηική και γνυζηική
ανάπηςξη ηος αηόμος»
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όλυν ηυν ειδικοηήηυν, Πξνζρνιηθήο, Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), Φνηηεηέο, Απνθνίηνπο, Δθπαηδεπηέο
Δλειίθσλ – ΣΓΔ – ΙΔΚ, θαζώο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνύ σο ζνβαξό παηδαγσγηθό, ςπραγσγηθό θαη ζεξαπεπηηθό κέζν γηα ηελ
γλσζηηθή θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηόκνπ.

ΚΟΠΟΙ & ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Γηα αηώλεο ην παξακύζη θαηέρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ. Μέηξν
αλζξσπηάο, θαηαγξαθή παξάδνζεο, θπγή κέζσ ηεο θαληαζίαο, ηα παξακύζηα έρνπλ
γαινπρήζεη, εκπλεύζεη θαη δηαζθεδάζεη πνιιέο γεληέο, από ηε κηα άθξε ηνπ θόζκνπ ζηελ
άιιε.
Τα πην ζπρλά επαλαιακβαλόκελα ζέκαηα είλαη απηά πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αγάπε, ην
κίζνο, ηηο δνθηκαζίεο, ηελ θάζνδν ηεο ςπρήο ζηνλ θόζκν, ηελ εκπεηξία ηεο ζηε δσή κε ηε
κύεζε θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο ελόηεηαο κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδεη.
Σήκεξα ηα παξακύζηα δελ είλαη κόλν δεκνθηιή σο ηζηνξίεο γηα παηδηά αιιά απνηεινύλ
θαη αληηθείκελν κειέηεο ζνβαξώλ αλζξσπνινγηθώλ, ςπρνινγηθώλ, παηδαγσγηθώλ θαη άιισλ
εξεπλώλ. Τν αθεγεκαηηθό απηό είδνο απνηέιεζε αληηθείκελν θαη ηνπ επηζηεκνληθνύ
ελδηαθέξνληνο θη έρεη θαηαθέξεη λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ όρη κόλν ησλ ιανγξάθσλ θαη
ησλ

θηινιόγσλ,

αιιά

θαη

άιισλ

κειεηεηώλ,

επηζηεκνληθώλ

θιάδσλ

όπσο

ηεο

θνηλσληνινγίαο, ηεο ςπραλάιπζεο, ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο αλζξσπνινγίαο, ηεο Γηδαθηηθήο κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ πνιιέο ζεσξίεο θαη ζρνιέο ζηελ πξνζπάζεηα λα εμεγήζνπλ
απηό ην πνιπδηάζηαην είδνο. Η κειέηε ηνπ ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ αλαδεηθλύεη
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη λα θαηαδεηρζεί ε πνιππξηζκαηηθόηεηα θαη ε πνιπζεκία ησλ
εξκελεηώλ πνπ επηδέρεηαη. Σε απηήλ άιισζηε ηελ πνιππξηζκαηηθόηεηα θαη ζηα πνιιαπιά
επίπεδα εξκελείαο έγθεηηαη θαη ε κεγάιε απήρεζε θαη επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
παξακπζηνύ αλά ηνλ θόζκν.
Η παξνπζία ηνπο αλά ηνλ θόζκν από έλα απώηεξν παξειζόλ απνδεηθλύεη όηη κέζα από
ηα δηάθνξα επίπεδα εξκελείαο ηνπο, ηα παξακύζηα έρνπλ λα δηδάμνπλ κηθξνύο θαη κεγάινπο.
Η ηδηαίηεξε θύζε θαη ε κε ζπκβαηηθή δνκή ηνπ παξακπζηνύ απνηειεί ζεκαληηθό κέζν γηα ηε

δηδαζθαιία ηνπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα γλσζηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ,
ελώ παξάιιεια σο αθεγεκαηηθό είδνο ζπκβάιιεη θαη ζηε κεηαθνξά πνιηηηζκηθώλ αμηώλ.
Σθνπόο είλαη ν αλαγλώζηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ αθεγεκαηηθνύ
απηνύ είδνπο κε ηηο επξείεο ζεκαζηνινγηθέο πξνεθηάζεηο, ε εξκελεία ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη
ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηεο ηζηνξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Τέινο,
ζεκαληηθό είλαη λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηνπ παξακπζηνύ ζηελ γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ κέζα από ηελ ηξηκεξή ιεηηνπξγία ηνπ: ηελ
παηδαγσγηθή, ζεξαπεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Γενικά για το παραμφθι (θεωρίεσ, είδη ταξινόμηςησ, μζθοδοι ανάλυςησ)
Χαρακτηριςτικά του παραμυθιοφ
Η παιδαγωγική διάςταςη του Παραμυθιοφ
Συμβολή του παραμυθιοφ ςτη γνωςτική ανάπτυξη του ατόμου
Η θεραπευτική διάςταςη του παραμυθιοφ
Η ςυμβολή του παραμυθιοφ ςτην κοινωνική και ςυναιςθηματική ανάπτυξη του ατόμου
Η πολιτιςμική διάςταςη του παραμυθιοφ
Με αφορμή ζνα παραμφθι: απόπειρα ερμηνείασ και προςζγγιςησ ςτα πολλαπλά επίπεδα του
παραμυθιοφ.

Δπιζηημονικά ςπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ: Γπ. Νηούλια Αθηνά

Βιογπαθικό Δκπαιδεύηπιαρ:

Η Αζελά Νηνύιηα γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη έρεη ζπνπδάζεη Παηδαγσγηθά
θαη Φηινινγία ζην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ.
Δίλαη θάηνρνο
κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή Ιζηνξίαο-Πνιηηηζηηθή Παξάδνζε θαη ζηελ Δηδηθή
Αγσγή, ελώ ην δηδαθηνξηθό ηεο είλαη ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε
θαη αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνύ ζηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηνπ. Υπεξεηεί σο Σπληνλίζηξηα
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζην Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ Κξήηεο, ελώ έρεη

δηαηειέζεη γηα εθηά ρξόληα θαη Σρνιηθή Σύκβνπινο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Γηδάζθεη,
αξζξνγξαθεί θαη γξάθεη βηβιία. Τα επηζηεκνληθά ηεο ελδηαθέξνληα θηλνύληαη ζηα δεηήκαηα
δηδαθηηθήο ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη θπξίσο ηεο γιώζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ζε
ζέκαηα ιατθήο παξάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ παξακπζηνύ θαη ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη
ζηελ πξνώζεζεο ηεο θηιαλαγλσζίαο. Αζρνιείηαη επίζεο κε πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηε
ζρνιηθή ηάμε. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζπλέδξηα θαη έρεη δεκνζηεύζεη δηάθνξα άξζξα πνπ
αθνξνύλ ηε Σύγρξνλε Παηδαγσγηθή θαη ην παξακύζη ζε ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά .
( athinad2819@yahoo.gr ).

