1

Ηράκλειο 1/6/2017
Αρ. Πρωτ.: 483
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
----Α. ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. Δ/νση:
Ρολέν 4, ΤΚ:71305 Ηράκλειο
Τηλ. γραμματείας: 2810342206 & 2810246860
Fax:
2810222076
e-mail
grss@dide.ira.sch.gr
Α. Κατσαγκόλης
Κιν.:
6977232766,
e-mail:
akatsag@otenet.gr
website:
http://users.sch.gr/akatsag

ΠΡΟΣ:
1. Δ/νσεις Α’/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν.
Λασιθίου.
2. Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων
Α’/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν.
Λασιθίου (δια των Δ/σεων)
3. Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν.
Λασιθίου (δια των Δ/των & Δ/ντριών
των σχολικών μονάδων)
ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.
2. Προϊσταμένους Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.
3. Ομάδα Φυσικής Αγωγής Δ/νσης
Β/θνιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου.

ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών
επιμορφωτική ημερίδα»

Φυσικής

Αγωγής

Ν.

Λασιθίου

Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 6076/29-5-2017 Απόφαση Π.Δ.Ε. με θέμα: “Έγκριση
πραγματοποίησης επιμορφωτικής ημερίδας” .

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πειραματικό
Δημοτικό και Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα
και σχολεία της Ισπανίας και της Μ. Βρετανίας υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus +
με θέμα: “Υγεία και ευεξία μαθητών και των μαθητριών”.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό για
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε θέματα προαγωγής

σε
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υγείας και ευεξίας των μαθητών/τριών μέσα στο πλαίσιο του σχολείου. Το υλικό
του προγράμματος περιλαμβάνει 6 ξεχωριστές διδακτικές ενότητες που
αφορούν
α) το ρόλο του σχολείου στην προαγωγή της υγείας και ευεξίας του
μαθητή/τριας,
β) τις μεθόδους διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για
να προάγει την υγεία και ευεξία των μαθητών/τριών,
γ) τη θεωρητική βάση και πρακτικές εφαρμογές για τη δημιουργία ενός θετικού
κλίματος διδασκαλίας στην τάξη,
δ) τη θεωρητική βάση και πρακτικές εφαρμογές για την αλλαγή της
συμπεριφοράς των μαθητών/τριών και την προαγωγή υγιεινών συμπεριφορών,
ε) θέματα ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία και
στ) το ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος και των υποδομών στην προαγωγή
της υγείας. Το επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος στα ελληνικά είναι
αναρτημένο στον σύνδεσμο http://phwb-project.com/?page_id=1172
Με σκοπό την ενημέρωση των εκπ/κών Φυσικής Αγωγής και την επιμόρφωσή
τους σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας για την προαγωγή της υγείας και
ευεξίας των μαθητών-τριών τους, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής
Αγωγής που εργάζονται σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν.
Λασιθίου, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΓΕ.Λ.
Ιεράπετρας να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:
«Δράσεις στη Φυσική Αγωγή για την Υγεία και ευεξία των μαθητών»
σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
08:00 – 08:30 Προσέλευση – Εγγραφές
08:30 – 08:40 Χαιρετισμοί
08:40 – 09:40 Μοντέλα προώθησης της ολόπλευρης ανάπτυξης των
μαθητών-τριών μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
09:40

–

11:40

διδασκαλίας

Βιωματική

εφαρμογή

καινοτόμων

μορφών
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11:40-12:00 Διάλειμμα
12:00 – 13:30 Μικροδιδασκαλίες σε διδακτικά αντικείμενα του ΑΠΣ
13:30 – 14:00 Συζήτηση-Συμπεράσματα Αξιολόγηση προγράμματος,
Βεβαιώσεις συμμετοχής.
14:00 Λήξη ημερίδας.
Στην ημερίδα, που θα έχει και βιωματικό χαρακτήρα, έχουν προσκληθεί ως
εισηγητές οι κ.κ. Δρ. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής

Σ.Ε.Φ.Α.Α.

Α.Π.Θ., Διευθυντής Τομέα Αθλητικής Ψυχολογίας και Δρ. Μπαρκούκης
Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.. , υπεύθυνος του μαθήματος
Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στη Δ/θμια εκπαίδευση.
Για την αρτιότερη οργάνωση του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί
Φυσικής Αγωγής είναι απαραίτητο να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής
στη

σελίδα

του

Σχολικού

Συμβούλου

http://users.sch.gr/akatsag/#!lessons_page_2016_2017
Τίτλος Σεμιναρίου

Α.
(Σεμινάρια

Κατσαγκόλη:
2016-2017

Δήλωση Συμμετοχής), μέχρι την Τρίτη 7/6/2017 και ώρα

18:00.
Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων κρίνεται απαραίτητη.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν
ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου τους όπως και να
διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην επιμορφωτική συνάντηση, σύμφωνα με το
αριθμ. πρωτ. 8477/7-9-2016 έγγραφο της ΠΔΕ Κρήτης και 6943/13-9-2016 της Δ.Δ.Ε.
Λασιθίου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δ/νση του 1ου ΓΕ.Λ. Ιεράπετρας για την
συνεργασία και φιλοξενία της επιμορφωτικής ημερίδας.

Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Α. Κατσαγκόλης Ph.D, MSc

