Ηράκλειο, 18/03/2021
Αρ. Πρωτ.: Φ2/492

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
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: Σοφία Γιασσάκη
Email: etwinn11@gmail.com
Τηλ.: 6972763685

Προς:
Εκπαιδευτικούς ΠΕ07 ΠΕ Ηρακλείου, Λασιθίου,
Ρεθύμνου, Χανίων
(Διαμέσου των σχολικών μονάδων)

Κοιν.: ΠΔΕ Κρήτης
Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
ΠΕ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου,
Χανίων

Τηλ.Γραμματείας ΠΕ.Κ.Ε.Σ : 2810 246860 –
342206 – 246400
Fax: 2810222076

ΘΕΜΑ: Προαιρετική διαδικτυακή επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ07 (Γερμανικής) Α/θμιας
& Β/θμιας εκπ/σης με τίτλο «e-LESXI / Δημιουργία Κινηματογραφικής Λέσχης στο Σχολείο»
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε για προαιρετική διαδικτυακή επιμορφωτική δράση με τίτλο «e-LESXI / Δημιουργία
Κινηματογραφικής Λέσχης στο Σχολείο», η οποία οργανώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
εκπαιδευτική νομοθεσία (ν. 4547/2018) και τον Ετήσιο Προγραμματισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (Πράξη
19/12-10-2020). Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται σε συνεργασία της Σ.Ε.Ε. επιστημονικής ευθύνης κλ.
ΠΕ 07 Κρήτης & Δωδεκανήσου Σοφίας Γιασσάκη με έδρα το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με την Σ.Ε.Ε. επιστημονικής
ευθύνης κλ. ΠΕ07 Αττικής και Κυκλάδων Αντιγόνη Μ. Ί. Χατζηϊωάννου με έδρα το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.
Είναι η 2η δράση στο πλαίσιο κύκλου προαιρετικών επιμορφωτικών συναντήσεων και εργαστηρίων για
εκπ/κούς κλ. ΠΕ07 με τίτλο: «Diskursive Landeskunde. Von der Theorie zur praktis chen A nwen du ng im
Klassenzimmer» (Πολιτισμικές προσεγγίσεις στην Γερμανική γλώσσα, από τη θεωρία στην πρακτική
εφαρμογή), όπου θα επικεντρωθούμε σε γερμανόφωνες ταινίες μικρού μήκους.
Η Δράση με τίτλο «e-LESXI/Δημιουργία Κινηματογραφικής Λέσχης στο Σχολείο» την οποία υλοποιεί το
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. (σχ. έγγραφο: Φ16/69373/Δ2/05-06-2020)
είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ημερών και στο πνεύμα των οδηγιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. για
εκπαιδευτικές δράσεις, σε σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή, με κατάλληλες δραστηριότητες, που
συμπεριλαμβάνουν και την αξιοποίηση των Τεχνών, ως δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων και
εμβάθυνσης στην δημιουργική αξιοποίηση του σχολικού προγράμματος (σχ. έγγραφο: ΥΠΑΙΘ
39676/Δ2/20-3-2020). Είναι ένα τρίωρο εκπαιδευτικό επιμορφωτικό ταχύρρυθμο σεμινάριο για την
υλοποίηση κινηματογραφικής δράσης σε ΕξΑΕ συνθήκες, το οποίο περιλαμβάνει 4 βήματα – ΕξΑΕ υλοποίησης:
✓ Δήλωση συμμετοχής
✓ ΕξΑΕ σύγχρονη, επιμόρφωση σε μορφή Εργαστηρίου
✓ Υλοποίηση/Εφαρμογή στην τάξη
✓ Ανατροφοδότηση/Αναστοχασμός

Η συμμετοχή στη δράση είναι προαιρετική χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες
εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07.
Ημερομηνία διεξαγωγής εργαστηρίου: Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 – 13:00

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή συνάντηση μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας
μέχρι και την Τρίτη 23-03-21 συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην ακόλουθη φόρμα:

https://forms.gle/dCqJxv8bDkyZSLu78
Ο σύνδεσμος για την είσοδό σας στην αίθουσα του σεμιναρίου και πληροφορίες για να συνδεθείτε θα σας
αποσταλούν πριν την διεξαγωγή του εργαστηρίου.
Σας ευχαριστoύμε για την συνεργασία.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ07 των σχολείων τους.

Σοφία Γιασσάκη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας)
με έδρα το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης & επιστημονική ευθύνη στο 2 ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου

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

