Ηράκλειο, 9 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ. Φ2/876
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)

Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.: 2810246400, Email: pekeskritis@sch.gr
Πληροφορίες: Γ. Στριλιγκάς
Τηλ.: 2810246869 & 6944712278
Email: striligk@sch.gr

Προς:
1. Σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης
Κρήτης
2. Τους κ.κ. θεολόγους καθηγητές/τριες
των Ημερήσιων και Εσπερινών
Γυμνασίων, Γεν. Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.
των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου,
Χανίων
Κοιν.:
1. Π.Δ.Ε. Κρήτης
2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου,
Χανίων

Θέμα: Δεύτερος κύκλος επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων για θεολόγους εκπαιδευτικούς.
Σχετ.: Αρ. Πρωτ. 38942/Δ2/18-03-2020, με θέμα «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας» και Αρ. Πρωτ. 39676/Δ2/2003-2020, με θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου τηλεδιασκέψεων, με θέμα «Εφαρμογή της
εκπαίδευσης από απόσταση με ψηφιακά μέσα στα Θρησκευτικά», είμαι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσω την πραγματοποίηση ενός δεύτερου κύκλου θεματικών διαδικτυακών
επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων, μέσω της πλατφόρμας Webex, σε ειδικότερα θέματα που
αφορούν στην εκπαίδευση από απόσταση.
Βασικός σκοπός του δεύτερου κύκλου είναι η παρουσίαση και η επεξεργασία δειγματικών
διδακτικών προτάσεων για την εκπαίδευση από απόσταση.
Ο κύκλος θα περιλαμβάνει 4 θεματικές τηλε-συνεργασίες:
1. Παιδαγωγικές και τεχνολογικές διαστάσεις της εκπαίδευσης από απόσταση.
2. Προτάσεις σύγχρονης εκπαίδευσης με την πλατφόρμα Webex.
3. Προτάσεις ασύγχρονης εκπαίδευσης με τις πλατφόρμες e-class και e-me.
4. Δειγματικές δραστηριότητες από απόσταση.
Στην επιμορφωτική/συντονιστική ομάδα αυτής της φάσης συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί:
1. Γεώργιος Στριλιγκάς, Σ.Ε.Ε. θεολόγων.
2. Μάρκος Μάρκου, θεολόγος στο Γυμνάσιο Αγίων Δέκα.
3. Στέφανος Παναγιωτόπουλος, θεολόγος στο Γ.Ε.Λ. Μοιρών.
4. Γεώργιος Σαμουράκης, θεολόγος στο Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Ηρακλείου.

Η επιμορφωτική ομάδα στελεχώθηκε εκτάκτως, στο πλαίσιο των συζητήσεων του πρώτου
κύκλου τηλε-συνεργασιών. Ταυτόχρονα, είναι ευπρόσδεκτος όποιος/α συνάδελφος
επιθυμεί να παρουσιάσει μια δική του διδακτική πρόταση στην εκπαίδευση από απόσταση.
Οι τηλεδιασκέψεις θα υλοποιηθούν σε εργάσιμες ημέρες μετά τις γιορτές, σε ώρες κατά
τις οποίες δεν θα πραγματοποιούνται σχολικά μαθήματα εξ αποστάσεως για τους μαθητές
και σύμφωνα με τη διερεύνηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών. Το
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής.
Στις τηλεδιασκέψεις μπορούν να λάβουν μέρος οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
σε σχολικές μονάδες περιφέρειας Κρήτης, με εκδήλωση ενδιαφέροντος, σε όσες θεματικές
ενότητες επιθυμούν. Θα καταβληθεί προσπάθεια να εξυπηρετηθούν όλοι οι συνάδελφοι που
επιθυμούν να συμμετέχουν. Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν προσωπικό μήνυμα με το
πρόγραμμα και τις οδηγίες σύνδεσης.
Οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις τηλεδιασκέψεις
παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://bit.ly/2Xkn41O
Παρακαλούνται οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρουσιάσουν, στο
πλαίσιο του επιμορφωτικού κύκλου, μια δική τους διδακτική πρόταση να με ενημερώσουν
τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.
Εύχομαι καλή υγεία και καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και αίσια
διάβαση στη Λαμπροφόρο Ανάσταση του Χριστού.
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων για την ενημέρωση των
θεολόγων εκπαιδευτικών.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Γεώργιος Στριλιγκάς
Συντονιστής Ε.Ε. κλάδου ΠΕ01

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

