Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δίκτυο Σχολείων Έρευνας
2η ΗΜΕΡΙΔΑ

« Τα σχολεία πρωταγωνιστές στην έρευνα:
μια καινοτόμος σύμπραξη »

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
16:30 μ.μ.
Αίθουσα: Μπίλη Βέμη,
Νέο Κτίριο, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Βόλος
*Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίκτυο Σχολείων Έρευνας» ολοκληρώθηκε η
διαδικασία σχηματισμού των ερευνητικών ομάδων και πραγματοποιήθηκαν οι
συναντήσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας σε κάθε θεματική
αντίστοιχα. Το δίκτυο των σχολείων έρευνας είναι πλέον πραγματικότητα.
Σας ενημερώνουμε, λοιπόν ότι η 2η ημερίδα του προγράμματος με τίτλο «Τα
σχολεία

πρωταγωνιστές

στην

έρευνα:

μια

καινοτόμος

σύμπραξη»

θα

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 16.30 μ.μ. - 20.30 μ.μ., στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του Βόλου (αίθουσα Μπίλη Βέμη, Νέο Κτίριο, 1ος όροφος),
όπου θα παρουσιαστεί η διαδικασία δημιουργίας του δικτύου και τα στάδια της
ερευνητικής διαδικασίας τα οποία πραγματοποίησε η κάθε ομάδα.
Τα σχολεία μπορούν να πρωταγωνιστούν στην έρευνα και στόχος της ημερίδας
είναι να αναδείξει το γεγονός ότι η συνεργασία τόσο του Πανεπιστημίου με τα Σχολεία
όσο και η σύμπραξη των Σχολείων μεταξύ τους μπορεί να αποφέρει νέες προσεγγίσεις
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το δίκτυο ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ
μέρους των εκπαιδευτικών που έχουν αντίκρισμα στην

καθημερινότητα της

παιδαγωγικής τους πράξη, αλλά και της επαναδιαπραγμάτευσης και ενίσχυσης της
ερευνητικής τους ταυτότητας.

Γιασεμή Σαραφίδου
Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επιστημονική Υπεύθυνη προγράμματος ‘Δίκτυο Σχολείων Έρευνας’
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Πρόγραμμα Ημερίδας
Προσέλευση - Εγγραφές: 16.30-16.50
___________________________________________________________________________________________
Έναρξη: 16.50
Χαιρετισμοί:
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Η υλοποίηση του «Δικτύου Σχολείων Έρευνας»

Γιασεμή Σαραφίδου, Καθηγήτρια Π.Θ., επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του
προγράμματος «Δίκτυο Σχολείων Έρευνας».

Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων
17.15 - 18.00
«Σχέσεις σχολείου-οικογένειας/ Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων»
Συντονισμός: Γ. Σαραφίδου

18.00 - 18.20
«Οι σχολικές εργασίες για το σπίτι»
Συντονισμός: Ν. Χανιωτάκης

Διάλειμμα 18.20 - 18.30

18.30 - 19.10

«Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη- διδακτική μέθοδος project»,
Συντονισμός: Δ. Φιλιππάτου
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19.10 - 19.40

«Ερευνητικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία/παραγωγή γραπτού λόγου»,
Συντονισμός: Ε. Βασιλάκη

19.40 - 20.00
«Θετικές Επιστήμες»
Συντονισμός: Β. Κόλλιας

___________________________________________________________________________________________
Συζήτηση: 20.00- 20.30
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