Περιγραφές σεμιναρίων (αλφαβητικά)
Δρ. Μαρία Βασιλειάδου
Ανάπτυξη και βελτίωση της αυτοεκτίμησης μέσω της εικαστικής διαδικασίας
Κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τεχνικές για την ανάπτυξη και βελτίωση της αυτοεκτίμησης μέσω της εικαστικής
διαδικασίας. Επίσης, θα γίνει συζήτηση για τα πολλαπλά νοήματα των συμβολισμών που
εντοπίζονται σε εικαστικά έργα.
 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς: Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20
 Ημερομηνία, ώρα και πόλη: Λευκωσία: Δευτέρα 3/4/2017, 17.00-19.00
Δρ. Νίκλεια Ετεοκλέους
Προγραμματισμός & Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο: Φιλοσοφία,
Προσεγγίσεις & Μέθοδοι Ενσωμάτωσης
Μέσα από τα εργαστήρια ρομποτικής και προγραμματισμού, οι νηπιαγωγοί θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής, τη χρησιμότητά του στην καθημερινότητά
μας, να γνωρίσουν διάφορα πακέτα ρομποτικής και περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού για
το νηπιαγωγείο, όπως επίσης και τη φιλοσοφία ενσωμάτωσης της ρομποτικής στο νηπιαγωγείο.
Θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν μαθησιακά
περιβάλλοντα ενισχυμένα με ρομποτική και προγραμματισμό μέσα στα πλαίσια του αναλυτικού
προγράμματος του νηπιαγωγείου. Με βάση τα πιο πάνω θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν
δραστηριότητες ρομποτικής και προγραμματισμού, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν νέους
τρόπους μάθησης και σκέψης, πειραματίζονται, προβληματίζονται, οικοδομούν τη γνώση τους,
επιλύουν προβλήματα, βρίσκουν λύσεις, σκέφτονται κριτικά, ψηλαφίζουν νέες έννοιες και
διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς: Προδημοτικής
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15
Ημερομηνία και πόλη: Λεμεσός: Τετάρτη 18/1/2017, 17.00-19.00 & Λευκωσία: Τετάρτη
22/3/2017, 17.00-19.00
Δρ. Κατερίνα Καρατάσου
Δημιουργική γραφή και λογοτεχνικός γραμματισμός
Το εργαστήριο περιλαμβάνει σύντομη εισαγωγή στην έννοια του λογοτεχνικού γραμματισμού
(μαζί με τους σχετικούς δείκτες επάρκειας και επιτυχίας) και στην έννοια της δημιουργικής
γραφής ως μεθόδου διδασκαλίας στο πλαίσιο του λογοτεχνικού γραμματισμού. Το κύριο μέρος
του εργαστηρίου αφιερώνεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής με στόχους
που αφορούν διαφορετικούς τομείς λογοτεχνικού γραμματισμού. Θα δοθεί βιβλιογραφία.
 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς: Μέσης
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30
 Ημερομηνία, ώρα και πόλη: Λεμεσός: Σάββατο 8/4/2017, 10.00-12.00
Δρ. Χρυσάνθη Κάτζη- Beltran
Προσεγγίζοντας ζητήματα αντιπαράθεσης στα πλαίσια της Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία
Τα ζητήματα που απασχολούν την αειφόρο ανάπτυξη είναι εξ ορισμού ζητήματα που δεν
επιδέχονται μια συγκεκριμένη λύση και οι επιλογές είναι τις περισσότερες φορές
αντιπαραθετικές. Αυτό έγκειται στον πολιτικό τους χαρακτήρα, στη σχέση τους με την ηθική, τις
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αξίες, τον τρόπο με τον οποίο τις ιεραρχούμε. Ο δε συστημικός τους χαρακτήρας και η
αλληλεξάρτηση ανάμεσά τους καθιστά δύσκολο να προβλέψουμε την έκβαση της κάθε
επιλογής, με απόλυτη σιγουριά. Οι συγκρουσιακές καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει η
επεξεργασία ζητημάτων αειφόρου ανάπτυξης στην τάξη, με αντιπαραθετικό χαρακτήρα,
αποτρέπουν τον εκπαιδευτικό από το να τα προσεγγίσει, γεγονός που στερεί από τους μαθητές
την καλλιέργεια συστημικής και κυρίως της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης.
Το σεμινάριο θα έχει κυρίως πρακτικό-βιωματικό χαρακτήρα και σκοπό να βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με παιδαγωγικές τεχνικές, όπως η διαλογική αντιπαράθεση και
τα παιχνίδια ρόλων και να τους ενθαρρύνει να ενσωματώνουν ζητήματα αντιπαράθεσης στη
διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.
 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς: Δημοτικής
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20
 Ημερομηνία, ώρα και πόλη: Λευκωσία: Τετάρτη 25/1/2017, 17.00-19.00 & Λεμεσός:
Τετάρτη 15/3/2017, 17.00-19.00
Δρ. Άντρη X. Κωνσταντίνου
Σχεδιασμός συνάντησης θεατρικού παιχνιδιού
Το θέατρο στην εκπαίδευση, ως διαδικασία που αρχίζει και τελειώνει μέσα στην τάξη, αποτελεί
μέθοδο που συμβάλλει στην ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη και στην ευημερία (well
being) των παιδιών. Το εργαστήρι αυτό θα προτείνει, μέσα από την εμπειρία της ίδιας της
ομάδας των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν, ένα μοντέλο εργασίας, το οποίο εξυπηρετεί στη
δόμηση μιας τέτοιας συνάντησης-μαθήματος. Θα συζητηθούν δε τα κριτήρια επιλογής των
παιχνιδιών και συμβάσεων που θα τη συνθέτουν, ώστε να εξελίσσεται ομαλά και οι στόχοι του
να εξυπηρετούνται αβίαστα και μέσα από την ευχαρίστηση των παιδιών.
 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς: Προδημοτικής, Δημοτικής
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15
 Ημερομηνία, ώρα και πόλη: Λεμεσός: Τετάρτη 1/2/2017, 17.00-19.00 & Λευκωσία: Πέμπτη
9/2/2017, 17.00-19.00
Δρ. Παναγιώτης Λουκά
Δημιουργία και αξιοποίηση διαδικτυακών ερωτηματολογίων στην εκπαιδευτική πράξη
Οι διαδικτυακές έρευνες μπορούν να έχουν πολλές εφαρμογές στην εκπαίδευση. Μπορούν να
γίνονται μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, αλλά και έξω από αυτήν, πριν ή μετά από τη
διδασκαλία. Μάθετε τις απόψεις των μαθητών σας, διαγνώστε τις προϋπάρχουσές τους γνώσεις,
εφαρμόστε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δώστε τους την ευκαιρία να φτιάξουν
τις δικές τους διαδικτυακές έρευνες και εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες για διαθεματική
διδασκαλία και μάθηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γνωρίστε τα διάφορα εργαλεία
δημιουργίας διαδικτυακών ερωτηματολογίων και αναπτύξετε τις βασικές δεξιότητες για τη
χρήση τους.
 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς: Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25
 Ημερομηνία, ώρα και πόλη: Λευκωσία: Τρίτη 9/5/2017, 17.00-19.00
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Δρ. Χρύσα Νίτσιου
Η προώθηση της ψυχικής υγείας σε περιβάλλοντα προσχολικής εκπαίδευσης
Στο σεμινάριο αυτό θα συζητηθεί η έννοια της ψυχικής υγείας μέσα στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης και της μάθησης των μικρών παιδιών, σε περιβάλλοντα προσχολικής εκπαίδευσης.
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να προωθούν τη θετική
ψυχική υγεία των παιδιών, έτσι ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να
αναπτύξουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και να ενδυναμωθούν μέσα από την αναγνώριση
και αξιοποίηση της διαφορετικότητάς τους.
 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς: Βρεφονηπιακής, Προδημοτικής
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25
 Ημερομηνία, ώρα και πόλη: Λεμεσός: Τετάρτη 24/5/2017, 17.00-19.00
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