
 

Θεσσαλονίκη, 11-1-2022 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Είναι μεγάλη μας χαρά να σας καλέσουμε σε επιμορφωτική ημερίδα – βιωματικά εργαστήρια που 

θα διεξαχθούν στην Πάτρα, στο πλαίσιο του προγράμματος VOICE  και της συνεργασίας του με την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα VOICE επικεντρώνεται 

στην παραγωγή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο την ενίσχυση της συμμετοχής των 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία 

(http://voice.web.auth.gr/). Στην επιμορφωτική ημερίδα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε το 

εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε κατασκευάσει με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών 

στο καθημερινό εκπαιδευτικό μας έργο. Ειδικότερα, στα βιωματικά εργαστήρια θα μας δοθεί η 

ευκαιρία να ανταλλάξουμε ιδέες και πρακτικές αλλά και να γνωρίσουμε νέους τρόπους προκειμένου 

να εμπλέκουμε ενεργά τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Η επιμόρφωση διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 

συνεργαζόμενο φορέα την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 

(χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία) και θα 

πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2023 στις 17:00 – 20:30 στο 11ο Δημοτικό Σχολείο 

Πατρών «Παναγιώτης Κανελλόπουλος». 

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μόνο σε ένα από τρία εργαστήρια που 

θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, συμπληρώνοντας την απαραίτητη 

φόρμα στον σύνδεσμο του εργαστηρίου που επιθυμούν και αναφέρεται στην επόμενη σελίδα. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και της ώρας συμπλήρωσης της 

φόρμας. 

 Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα, οι τίτλοι και οι σύνδεσμοι των εργαστηρίων: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

17:00-17:20 Προσέλευση – Εγγραφές 

17:20-17:30 Χαιρετισμοί 

17:30-18:00 Αναγκαιότητα, περιεχόμενο και οργάνωση ενός εκπαιδευτικού 

υλικού για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, Επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος 

18:00-18:10 Συζήτηση 

http://voice.web.auth.gr/


 

18:10-18:30 Διάλειμμα – μπουφές – μετάβαση στα εργαστήρια 

18:30-20:30 Βιωματικά εργαστήρια (παράλληλη διεξαγωγή)* 

 Αξιολόγηση ημερίδας- εργαστηρίων 

 

* Ακολουθούν οι τίτλοι, οι εισηγήτριες και οι σύνδεσμοι των εργαστηρίων.  

 

1ο εργαστήριο: Πρακτικές ενίσχυσης της συμμετοχής των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Εισηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

  
https://forms.gle/2z7fXeNJzWRMJjeg8 

  

2ο εργαστήριο: Ο ρόλος της νηπιαγωγού στην ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στις 

οργανωμένες δραστηριότητες 

Εισηγήτρια: Βασιλική Αλεξίου, Νηπιαγωγός, Δρ. Παιδαγωγικής  

 
https://forms.gle/zpFAuEwEf5xwbWky6 

 

3ο εργαστήριο: Συμμετοχή των παιδιών στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό: εφαρμογές στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Εισηγήτρια: Κυριακή Βέλκου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Υποψήφια Διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 
https://forms.gle/HhaLAFmwmYcr6prMA 

 

Ευελπιστούμε στην αθρόα και ενεργή συμμετοχή σας με γνώμονα και κοινό στόχο την 

ευημερία και την πρόοδο των μικρών παιδιών. 

Για όσες και όσους συναδέλφους δεν καταφέρουν παρευρεθούν στην ημερίδα και στα εργαστήρια, 

μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό μας υλικό στην ιστοσελίδα  http://voice.web.auth.gr/ 

 

Με εκτίμηση, 

            

           
 

Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 

Επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος 

https://forms.gle/2z7fXeNJzWRMJjeg8
https://forms.gle/zpFAuEwEf5xwbWky6
https://forms.gle/HhaLAFmwmYcr6prMA
http://voice.web.auth.gr/

