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Προς: Σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης
Κρήτης (δια των Δ/νσεων)
Κοιν.: ΠΔΕ Κρήτης

Θέμα: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σύγχρονα ζητήματα επιστήμης και τεχνολογίας
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης (ν.
4547/2018, άρθρο 4 παρ. ια) για διαμόρφωση συνεργασιών με ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο
Κρήτης (Σχολή Επιστημών Αγωγής-Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του ΠΤΔΕΕργαστήριο Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
του ΠΤΠΕ) πρόκειται να πραγματοποιήσει μικρής κλίμακας πιλοτικού χαρακτήρα επιμόρφωση με θέμα την ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία σύγχρονων
επιστημονικών αντικειμένων που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας όπως για παράδειγμα
είναι το αντικείμενο της νανοτεχνολογίας.
Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και των τριών βαθμίδων
(προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ως ακολούθως:
- Προσχολική Εκπαίδευση: περίπου 15 άτομα
- Δημοτική Εκπαίδευση: περίπου 15 άτομα
-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: περίπου 20 άτομα
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ60 και
σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν στην Ε΄ τάξη και στη Στ΄ τάξη. Η συμμετοχή στην
επιμορφωτική διαδικασία είναι προαιρετική. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο.
Όσοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 60 και ΠΕ 70 (Ε΄ και Στ΄ τάξεων) επιθυμούν να συμμετάσχουν
μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://tinyurl.com/nanotexnologia

Σημείωση: Η επιλογή των εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα θα γίνει μετά από κλήρωση, ώστε να
αντιπροσωπεύονται όλες οι ενότητες παιδαγωγικής ευθύνης τόσο των ΣΕΕ ΠΕ60 όσο και
των ΣΕΕ ΠΕ70. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμετοχή από εκπαιδευτικούς κάποιας
ενότητας οι θέσεις που θα προκύψουν θα διατεθούν πάλι μετά από κλήρωση σε
εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων ενοτήτων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Για το ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Η Οργανωτική Συντονίστρια
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Δρ. Ειρήνη Βιδάκη

