
 

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

Θέμα: «Πρόσκληση σε προαιρετικό επιμορφωτικό  εξ αποστάσεως (εξΑΕ) 
σεμινάριο του διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Ενότητας  
Ηρακλείου με θέμα: Τα σχολεία ως οργανισμοί μάθησης: Ερευνητικές μέθοδοι, 
τεχνικές και εργαλεία» 

Προσκαλούμε το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων  
επιστημονικής/παιδαγωγικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε. Μπαγιάτη Ειρήνης, κλάδου ΠΕ70 
(8ης Ενότητας Ηρακλείου) σε προαιρετικό επιμορφωτικό εξΑΕ σεμινάριο με θέμα: 
«Τα σχολεία ως οργανισμοί μάθησης: Ερευνητικές μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία».  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  8 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 
11:00 - 14:00. 

Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί ένας ανοικτός 
κατάλογος ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που φιλοδοξεί να 
λειτουργήσει υποστηρικτικά για τα σχολεία που θέλουν να εστιάσουν στην ανάπτυξή 
τους ως οργανισμοί μάθησης. Η θεωρία και η πράξη των σχολείων ως οργανισμών 
μάθησης μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη γενικότερη ανάπτυξη των 
σχολείων που θα λαμβάνει υπόψη το παιδαγωγικό όραμα του σχολείου, την 
ενεργητική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση, το κλίμα του σχολείου και τις 
σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του. Όλο το σχολείο εμπλέκεται σε μια 
διαδικασία που μοιάζει με την έρευνα δράσης, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η 
ανάπτυξη του σχολείου, που  συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση του παραγόμενου 
εκπαιδευτικού έργου, δεν είναι μόνο μια σύνθετη διαδικασία αλλά επίσης μερικώς 
απρόβλεπτη. Χρειάζεται επίσης, να επινοηθεί μια δομή που θα προβλέπει τακτική 
αξιολόγηση και αναθεώρηση των προτεινόμενων κάθε φορά σχεδίων δράσης.  

Εισηγήτρια στο εξ αποστάσεως (εξΑΕ) σεμινάριο θα είναι η κ. Κασιμάτη 
Αικατερίνη – Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα - Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογίας. 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι προαιρετική. 

                       Ηράκλειο, 26/09/2022 
                Αρ. Πρωτ.: Φ2/1620 

 
 
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


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)  

                                                                             8ης Ενότητας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

                                      

                                                                         

                                                                           Δρ. ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 

Εσωτερική διανομή: 1. Δρ. Μαρτίνου Σωτηρία ΣΕΕ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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