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ΠΡΟ: 

Εκπαιδευτικοφσ ΠΕ91 (ΠΕ 91.01 ΠΕ 91.02)  
Π/θμιασ ΠΕ.Κ.Ε.. ΚΡΗΣΗ 

 

 

ΚΟΙΝ: 

1.Οργανωτικι υντονίςτρια του ΠΕ.Κ.Ε..  
ΚΡΗΣΗ 
2. ΠΔΕ ΚΡΗΣΗ 
3. Δ.Π.Ε Ηρακλείου και Δ.Π.Ε. Λαςικίου 
 

 

 
 

Θζμα: Σηλεδιάςκεψη «Θεατρική Αγωγή και εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία-ημεία ςφγκλιςησ 
και απόκλιςησ: α) ενημζρωςη, β) εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, γ) επιςτημονική  υποςτήριξη». 

 

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Θεατρικισ Αγωγισ Παναγιϊτα (Νάγια) Μποζμθ 
προςκαλεί ςε τθλεδιαςκζψθ τουσ/ τισ εκπαιδευτικοφσ επιςτθμονικισ ευκφνθσ με κζμα 
«Θεατρικι Αγωγι και εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία-θμεία ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ: α) 
ενθμζρωςθ, β) εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, γ) επιςτθμονικι  υποςτιριξθ». 
Σο κλείςιμο των ςχολείων λόγω τθσ πανδθμίασ Covid19 και θ εφαρμογι τθσ εξ αποςτάςεωσ 
διδαςκαλίασ δθμιοφργθςαν μία ιδιάηουςα εκπαιδευτικι και ιςτορικο-κοινωνικι 
πραγματικότθτα. Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίκθκαν προκειμζνου να υποςτθρίξουν 
ψυχοκοινωνικά και ςυναιςκθματικά τθν κάκε ςχολικι μονάδα, τθν μακθτικι κοινότθτα και 
τισ οικογζνειζσ τουσ. Αναγνωρίηοντασ το μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό πλαίςιο, όπωσ και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ του μακιματοσ τθσ Θεατρικισ Αγωγισ, κακϊσ θ δια ηϊςθσ διδαςκαλία με 
κφρια χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τον διάλογο, τθν ενςϊματθ ςχζςθ και το βίωμα, τθν ομάδα 
και τθν αλλθλεπίδραςθ δεν μπορεί να αντικαταςτακεί από τθν εξ αποςτάςεωσ, ζχει 
διαμορφωκεί το ακόλουκο πλαίςιο επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ/ τισ 
εκπαιδευτικοφσ: 
α) μζςω τθσ Ηλεκτρονικισ Κοινότθτασ Εκπαιδευτικϊν Θεατρικισ Αγωγισ, με οδθγίεσ για τθν 
εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία, ανταλλαγι εμπειριϊν και εφαρμογϊν, ενθμζρωςθ, β) μζςω 
email και google ζγγραφα για τθν καταγραφι και ομαδοποίθςθ επιςτθμονικϊν/ διδακτικϊν 
αναγκϊν και τθν παροχι παιδαγωγικοφ υλικοφ, που επιτρζπει ςτουσ/ τισ εκπαιδευτικοφσ να 
προςαρμόςουν  τα ςτοιχεία τθσ διδακτικισ τουσ φυςιογνωμίασ, γ) μζςω τθλεδιαςκζψεων 
για τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ, τισ αρχζσ τθσ εξ αποςτάςεωσ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ 
διάδραςθσ. 
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Η τηλεδιάςκεψη με τουσ/ τισ εκπαιδευτικοφσ επιςτημονικήσ ευθφνησ του ΠΕ.Κ.Ε.. 
ΚΡΗΣΗ, Δ.Π.Ε. Ηρακλείου και Λαςιθίου θα υλοποιηθεί την Δευτζρα 06/04/2020, 
ϊρεσ 13.00-15.00,  μζςω τησ ψηφιακήσ πλατφόρμασ τηλεδιαςκζψεων Webex.  
 
 
ΟΔΗΓΙΕ 
Ειςζρχεςτε ςτον ςφνδεςμο https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/nayaboemi, κατά 
προτίμθςθ 15’ νωρίτερα από τθν ϊρα ζναρξθσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ. Ακολουκείτε τθν 
ζνδειξθ Join a Meeting.  Ωσ διαχειρίςτρια, κάνω αποδοχι ςφνδεςθσ (επιςυνάπτεται 
ζγγραφο με αναλυτικζσ οδθγίεσ). Για τθν ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν 
τθλεδιάςκεψθ δεν απαιτείται και δεν πρζπει να γίνεται εγγραφι ςτθν πλατφόρμα 
Webex. Δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ τθσ κάμερασ, αρκεί να υπάρχει μικρόφωνο 
και ιχοσ. 

 
Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι για τουσ/ τισ εκπαιδευτικοφσ Θεατρικισ Αγωγισ. 
 
 
Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Θεατρικισ Αγωγισ 
Μποζμθ Παναγιϊτα (Νάγια) 
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