ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 30/3/2020
Αρ. Πρωτ.: Φ.2/821

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Προς:
Σχολικές Μονάδες 11ης Ενότητας ΠΕΚΕΣ Κρήτης
(όπως ο πίνακας )

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κρήτης
2. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Λασιθίου

Δ/νση: Ρολέν 4
Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Mαρία Πρατσίνη
Τηλ. Γραφ. Ηρακλ.: 2810 246860
Τηλ. Γραφ. Αγ. Νικολ.: 2841340404
Κινητό: Μ.Π 6973397086
Fax: 2810222076
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr
Ε-mail προσωπ. : mpratsini@gmail.com

Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

ΘΕΜΑ: Εξ αποστάσεως επιμορφωτικές δράσεις
ΣΧΕΤ.: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Γνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα σας να ανταποκριθείτε με κάθε μέσο και τρόπο στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, μέσα στις έκτακτες και πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε,
και με στόχο να υποστηρίξουμε το έργο σας, ξεκινάμε μια σειρά από εξ αποστάσεως επιμορφωτικές
δράσεις στο μέτρο του εφικτού, με βάση και τις δικές σας ανάγκες όπως αυτές καταγράφηκαν στη φόρμα
google την οποία συμπληρώσατε.
Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή ήταν πολύ έντονα ,αποτυπώνοντας την αγωνία όλων για το εγχείρημα της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και τη θέληση να αναζωογονήσουμε την παιδαγωγική μας σχέση με τους
μαθητές και τις μαθήτριές μας και να ενδυναμώσουμε τη σχέση τους με τη μάθηση.
Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνονται με την πολύτιμη συνδρομή συναδέλφων που προσφέρονται να μοιραστούν
μαζί μας την εμπειρία τους, τις ώρες 12:00-14:00, στην πλατφόρμα webex και ανά ομάδες εκπαιδευτικών.
Ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν και άλλα σεμινάρια σε απογευματινές ώρες.
Κάθε επιμορφωτική δράση τίθεται στη διάθεσή σας για αξιοποίηση καθώς δεν είναι υποχρεωτική η
συμμετοχή σας.
Θα λαμβάνετε ένα σύνδεσμο στο προσωπικό σας mail, τον οποίο θα ακολουθείτε για να συνδεθείτε στο
προσωπικό μου meeting room. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ θερμά να παρακολουθείτε τα mail σας.
Το πρόγραμμα των δύο εβδομάδων που ακολουθεί, από 30/3/2020 έως 10/4/2020, θα εμπλουτίζεται
διαρκώς.
Σκοπός μας -όπως κι εσείς κάνετε με τους μαθητές σας- είναι η επίτευξη της επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης, αλλά και της υποστήριξης στο δύσκολο έργο σας.
Και όπως ήδη πολλοί από εσάς γνωρίζετε είμαι στη διάθεσή σας με όλα τα μέσα (τηλ. επικοινωνία, mail,
messenger, viber) και χωρίς εργασιακό ωράριο.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί σε σχέση με τα ζητήματα της
αρμοδιότητάς μου.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΤΣΙΝΗ

