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Προς: Δθπαηδεπηηθνύο ΠΔ06 δηα ησλ Γ/ληξησλ/σλ ησλ
ζρνιείσλ
Κοιν.
• Πεξηθεξεηαθό Γ/ληε Δθ/ζεο Κξήηεο
•Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ ζκηαο Δθ/ζεο Ηξαθιείνπ
•Γ/λζε Α/ζκηαο Δθ/ζεο & Β/ ζκηαο Δθ/ζεο Λαζηζίνπ
•Γ/λζε Α/ζκηαο Δθ/ζεο & Β/ ζκηαο Δθ/ζεο Ρεζύκλνπ
•Γ/λζε Α/ζκηαο Δθ/ζεο & Β/ ζκηαο Δθ/ζεο Υαλίσλ
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: Οξγαλσηηθή πληνλίζηξηα ηνπ
ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο

Θέμα: « Διαδικησακά ζεμινάρια εκπαιδεσηικών ΠΕ06»
Αγαπηηές/οι ζσνάδελθοι
Διπίδσ όιεο/νη λα είζαζηε πνιύ θαιά ζηελ πγεία ζαο.
Σα δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα καο γηα ην ζρνιηθό έηνο ζα έρνπλ ηνλ ππέξηηηιν « Sharing
is caring” πνπ είλαη δεισηηθόο ηεο πξόζεζεο καο λα πξνζηαηέςνπκε ηελ
ςπρνζσκαηηθή καο πγεία θαη ηελ ηθαλόηεηα καο γηα θξηηηθή ζθέςε γηα ηελ παξνρή
νιηζηηθήο παηδείαο ζηηο/νπο καζήηξηεο/εο καο.
Ξεθηλάκε, ινηπόλ, ηελ ζπδήηεζε γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηηο βέιηηζηεο δηδαθηηθέο
κεζόδνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ, κέζα ζε απηό ην πνιύ ηδηαίηεξν θαη πξσηόγλσξν
ζρνιηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ πνπ θαινύκαζηε λα εξγαζηνύκε θαη λα
επηβηώζνπκε, ζα καο βνεζήζνπλ λα αμηνπνηήζνπκε ηελ ηερλνινγία αιιά λα κελ
ράζνπκε ηνπο ζηόρνπο καο, όπσο απηνί δηαηππώλνληαη θαη ζηνλ Οδεγό πνπδώλ ΞΓ.
Ήδε είρακε ζπδεηήζεη κε ηελ ιήμε ηεο πξνεγνύκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο όηη παίξλεηε
ηελ ζθπηάιε ηεο επηκόξθσζεο εζείο απηό ην ζρνιηθό έηνο γηα λα κνηξαζηείηε γλώζεηο
θαη εκπεηξίεο κε όιεο/νπο εκάο.
Έρνπκε ηελ ηηκή θαη ηελ ραξά λα καο θάλεη ην «πνδαξηθό» ε ζπλάδειθνο ΠΔ06
Μαρία Κακανδρή. Δθηόο από ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ηελ βηβιηνγξαθία, ε
ζπλάδειθνο ζα δώζεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ πξάμε.
Με θέμα “ Blended Learning”, ηο άββαηο, 17 Οκηωβρίοσ, ώρα 9-11πμ ζην
ηειε-δσκάηην https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla
Οη δηαδηθηπαθέο επηκνξθσηηθέο καο ζπλαληήζεηο ζα ζπλερηζηνύλ θαη ζα γίλνληαη
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Η ελεκέξσζε

ζαο ζα γίλεηαη κε ππεξεζηαθά έγγξαθα ζηα ζρνιεία ζαο, ζηα πξνζσπηθά ζαο mail θαη
ζηα πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά καο Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο.
Όζεο/νη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα κνηξαζηνύλ καδί καο ηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο
ηνπο παξαθαιώ λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ θόξκα πνπ επηζπλάπηεηαη θαη λα ηελ ζηείινπλ
ζην mail κνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην παξόλ έγγξαθν.
Με ηελ πξνζδνθία κηαο αθόκε πνιύ γόληκεο ζπλεξγαζίαο
Διέλε Πνπιιά
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