Ηράκλειο, 17/06/2020
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1252
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Μπαγιάτη Ειρήνη
Τηλ. γραμματείας: 2810 - 246400
Fax γραμματείας: 2810222076
Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr
Ε-mail προσωπ.: ebagiati8@gmail.com &
Κινητό: 6936564225

Την/τον κ.κ Δ/ντρια/ντή,
Προϊστάμενο/νη & το διδακτικό
προσωπικό των δημοτικών σχολείων
της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου
Κοιν.:
• κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.
και Δ.Ε. Κρήτης
• κ. Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου

Θέμα: «Τηλε-σεμινάριο με θέμα: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση - Σενάρια
Διδασκαλίας»
Σας ενημερώνουμε, ότι για την εξ αποστάσεως υποστήριξη των
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων (εγκύκλιός με αρ. πρωτ.
39676/Δ2/20.03.2020 του ΥΠΑΙΘ) της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου αρμοδιότητας
της ΣΕΕ Μπαγιάτη Ειρήνης, θα διεξαχθεί τηλε-σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση των
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση - Σενάρια Διδασκαλίας» την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα
19:00΄-21:00΄.
Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθούν θέματα, όπως:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση
Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ
Δομή – περιεχόμενο σεναρίων διδασκαλίας
Παραδείγματα σεναρίων διδασκαλίας

προκειμένου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν δικά τους σενάρια
διδασκαλίας με αξιοποίηση των ΤΠΕ τόσο στην Εξ Αποστάσεως, όσο και στην δια
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι προαιρετική, ενώ τα σενάρια εξ
αποστάσεως διδασκαλίας που θα παρουσιαστούν αφορούν στους εκπαιδευτικούς
κλάδου δασκάλων. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν ειδικοτήτων μπορούν να συμμετέχουν
επίσης, εφόσον το επιθυμούν.
Στη σύγχρονη επικοινωνία μας θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα Cisco
Webex Meetings και για να συνδεθείτε θα λάβετε στα προσωπικά σας mail, την
παραμονή της προγραμματισμένης εξ αποστάσεως ενημερωτικής μας συνάντησης,
ένα σύνδεσμο (link).

Τέλος, σας ενημερώνω ότι στο Φωτόδεντρο Χρηστών-Υλικό Χρηστών έχουν
αναρτηθεί τα παρακάτω μαθησιακά αντικείμενα, που εκπονήθηκαν από την
αρμόδια ΣΕΕ κ. Μπαγιάτη Ειρήνη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των
σχολικών μονάδων της 8ης Ενότητας Ηρακλείου, σε μορφή που να μπορείτε να τα
αξιοποιήσετε στην τάξη σας:
i.

ii.

iii.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1470?locale=el
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ:
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1465?locale=el
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΝΑ
ΑΡΧΙΝΗΣΕΙ…:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1494?locale=el

Το εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπούσε να δώσει οδηγίες στο διδακτικό
προσωπικό της 8ης Ενότητας Ηρακλείου για το παιδαγωγικό πλαίσιο της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας.
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ελεύθερο προς χρήση με αναφορά στη δημιουργό και
είναι επίσης διαθέσιμο στο:
https://ebagiati.weebly.com/epsilonxialphapiomicronsigmatau940sigmaepsilonomegasigmafepsilonkappapialpha943deltaepsilonupsilonsigmaeta.html .
Παρακαλώ να λάβει γνώση ενυπόγραφα το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας.

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

