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Προς τις Σχολικές  Μονάδες Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευ-
σης των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου               
   

             
    
Κοιν: 

1) Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης Κρή-

της 

2) Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγι-

κής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 

3) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Ηρακλείου 

4) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Λασιθίου 

 

 

             

             

            

   

      

      

 

 

Θέμα: Σεμινάριο «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» - Πληροφορίες για σπουδές 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το σεμινάριο «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» έληξε με επιτυχία. Ευχαριστώ τους δεκάδες συ-

ναδέλφους που πήραν μέρος στο σεμινάριο. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω. 

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία  

 Μαθησιακά στυλ 

 Θεωρίες μάθησης και μαθησιακά στυλ 

 Διαφορές μεταξύ Ειδικής και Γενικής αγωγής 

 Συμπεριφορισμός – Εποικοδομητισμός 

 Τα μαθησιακά στυλ και η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

 Τo μοντέλο των Felder & Silverman για το μαθησιακό στυλ 

 Το ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των μαθησιακών στυλ των Felder & Soloman  

 Διαφοροποίηση ως προς τα μαθησιακά στυλ 
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 Παραδείγματα σχεδιασμού διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως προς τα μαθησιακά στυλ 

σε μικτή τάξη 

 Παρουσίαση σχετικής Βιβλιογραφίας 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε και ένα μέρος της βιβλιογραφίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μου 

http://www.epitropakisg.gr/grigorise/ . 

Το επόμενο σεμινάριο με θέμα: 

Δυσλεξία : Επιτυχής Συμπερίληψη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

 

 Δυσλεξία και Γεωγραφία  

 Δυσλεξία και Φυσική  

 Δυσλεξία και Χημεία  

 Δυσλεξία και Βιολογία  

θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους ανε-

ξάρτητα από την ειδικότητα τους.  

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και δεν έχο-

υν κάνει αίτηση να κάνουν αίτηση στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

antonis2000@hotmail.com . 

Πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται για σπουδές και μου ζητούν πληροφορίες. Γενικά έχω να παρατηρή-

σω τα εξής. Οι μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να είναι στο γνωστικό αντικείμενο ή στην εκπαίδευση. Οι 

σπουδές από απόσταση έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Αυτό το διάστημα κάνω ένα μεταπτυχιακό στην 

«Προχωρημένη Φυσική» με το ΕΑΠ . Έχω εντυπωσιαστεί από την ποιότητα και την οργάνωση των σπο-

υδών. Στο ΕΑΠ η ανατροφοδότηση είναι άμεση, συγκεκριμένη και αποτελεσματική. Πριν επιλέξετε πα-

νεπιστήμιου του εξωτερικού καλόν είναι να ζητήσετε πληροφορίες από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Δυστυχώς οι 

μεταπτυχιακές σπουδές στοιχίζουν. Οι προπτυχιακές είναι ακόμα δωρεά. Εάν επιλέξετε προπτυχιακές 

σπουδές. Οι αιτήσεις για κατατακτήριες (ΦΕΚ Β 3185) είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Οι κατατακτήριες 

εξετάσεις γίνονται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου σε τρία μαθήματα. Πρέπει να γράψετε τουλάχιστο δέκα σε 

κάθε μάθημα. Οι εξετάσεις γενικά δεν είναι δύσκολες. Η ύλη φαίνεται χαώδης. Μη τρομάξετε. Το 10 

γράφεται και είναι πάντα αρκετό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τη γραμματεία 

του τμήματος που σας ενδιαφέρει. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχο-

λείου τους . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φιλικά 

Γρηγόρης Επιτροπάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 
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