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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: Μπαγιάτη Ειρήνη
Τηλ. : 2810 246860
Fax: 2810222076 
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
Ε-mail προσωπ. : ebagiati@gmail.com

Θέμα: «Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό  εξ αποστάσεως (εξΑΕ) Σεμινάριο με θέμα:
Φιλοσοφία και Μεθοδολογία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»

Προσκαλούμε  το  διδακτικό  προσωπικό  των  σχολικών  μονάδων  της  8ης
Ενότητας  Ηρακλείου σε  επιμορφωτικό εξΑΕ  σεμινάριο  με  θέμα  «Φιλοσοφία  και
Μεθοδολογία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» και εισηγήτρια την αρμόδια για την
επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη  των σχολείων της ως άνω Ενότητας Σ.Ε.Ε.
(Π.Ε. 70)  κ. Μπαγιάτη Ειρήνη. Το σεμινάριο έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο των
αποφάσεων  της  Ολομέλειας  του  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης  για  το  συλλογικό
προγραμματισμό  του  μηνός  Σεπτεμβρίου  του  2021  και  θα  πραγματοποιηθεί  τη
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου     2021 και ώρα 18:00 - 21:00.  

Στόχος  του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η ανάδειξη των Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων ως καινοτόμο, διδακτική και  εκπαιδευτική δράση, η οποία συνδυάζει το
γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων
των μαθη-τριών/τών με σκοπό τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους
πολίτες. Θέματα του  εξΑΕ σεμινάριού θα είναι: 

 Οι τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων του 21ου αιώνα
 Τι είναι τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
 Πώς υλοποιούνται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
 Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που αξιοποιούνται στα Εργαστήρια

Δεξιοτήτων με παραδείγματα από τη διδακτική πράξη
 Στη θεματική ενότητα «Φροντίζω το Περιβάλλον» ως μεθοδολογία

ανάπτυξης  των δεξιοτήτων:  α)  μάθησης (4Cs)  η μέθοδος επίλυσης
προβλήματος στο Δημοτικό και β) της τεχνολογίας οι αφηγηματικοί
χάρτες

 Το Σχέδιο Δράσης του σχολείου στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

                       Ηράκλειο, 17/09/2021
                Αρ. Πρωτ.: Φ2/1914

ΠΡΟΣ:

Τον/την 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

mailto:pekeskritis@sch.gr


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.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ 70) 

                                                                           του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

                                           ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

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