Μοίρες, 16/03/2021
Αρ. Πρωτ.: Φ2/466

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ

Προς:
Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους Προϊσταμένους /
ες και το Διδ/κό Προσωπικό των Δημοτικών
Σχολείων 8 ης Ενότητας Ηρακλείου
Κοιν.:
1)

Δ/νση: Ρολέν 4 - Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Μπαγιάτη Ειρήνη
Τηλ. : 2810 246860
Fax: 2810222076
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr
Ε-mail προσωπ. : ebagiati@gmail.com

2)

κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε. και Δ.Ε.
Κρήτης
κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως (εξΑΕ) σεμινάριο του διδακτικού
προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Ενότητας Ηρακλείου με θέμα:
Σενάριο σύγχρονης και ασύγχρονης εξΑΕ διδασκαλίας για τη Ρωμιοσύνη από τα
χρόνια της τουρκοκρατίας έως την ανεξαρτησία με τεχνολογικά εργαλεία για
συνεργατική μάθηση».
Προσκαλούμε

το

διδακτικό

προσωπικό

των

σχολικών

μονάδων

επιστημονικής/παιδαγωγικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε. Μπαγιάτη Ειρήνης, κλάδου ΠΕ70
(8ης Ενότητας Ηρακλείου) σε Επιμορφωτικό εξΑΕ σεμινάριο με θέμα: «Σενάριο
σύγχρονης και ασύγχρονης εξΑΕ διδασκαλίας για τη Ρωμιοσύνη από τα χρόνια της
τουρκοκρατίας έως την ανεξαρτησία με τεχνολογικά εργαλεία για συνεργατική
μάθηση». Το σεμινάριο έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της
Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (Πράξη 19/12-10-2020) για τον ετήσιο
προγραμματισμό του και του συλλογικού προγραμματισμού του μηνός Μαρτίου 2021
και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρες 10:30 π.μ. έως
12:30 μ.μ..
Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί ένα σενάριο
εξΑΕ διδασκαλίας για την Επανάσταση του 1821 που θα δώσει έναυσμα στους
εκπαιδευτικούς για υλοποίηση σχετικών εξ αποστάσεως μαθημάτων, αλλά και να
εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με διάφορα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να
στηρίξουν τις προσπάθειές τους για συνεργατική μάθηση. Η μεθοδολογία της

διδασκαλίας και της μάθησης σε ομάδες μπορεί να έχει διδακτικές εφαρμογές σε
ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, είναι μια επιτυχημένη στρατηγική διδασκαλίας η οποία
συνδυάζει και προωθεί ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες, δύο καθολικά
εκπαιδευτικούς στόχους.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι προαιρετική.
Στη σύγχρονη επικοινωνία μας θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα Cisco
Webex

Meetings

και

το

σύνδεσμο

(link):

https://minedu-

primary.webex.com/meet/eimpag . Καλό είναι να μπαίνετε (Join Meeting) στην
ηλεκτρονική αίθουσα συνδιάσκεψης 10 λεπτά πριν την έναρξη της ενημερωτικής
συνάντησης, ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τυχόν προβλήματα σύνδεσης.
Συστήνουμε να δώσετε ένα όνομα με το οποίο θα είστε αναγνωρίσιμοι μέσα στην
αίθουσα.

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

