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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΜΘ
------------------------------

Διεύθυνση
Πληροφορίες
Τηλ. 
Fax 
E-Mail 

:

:
:

Ιστοσελίδα

Τέρμα Σισμάνογλου
691 33 Κομοτηνή
Βλαστάρης Κ. & Τοζακίδης Α.
2531083531
2531083555
pekesamth@sch.gr
6syn70-amth@sch.gr
http://blogs.sch.gr/tananias/
https://blogs.sch.gr/kvlastaris/

ΠΡΟΣ:
1. Διευθυντές Σχολείων 3ης& 5ης
Ενότητας ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ
2. Εκπαιδευτικούς 3ης & 5ης
Ενότητας Σχολείων ΑΜΘ
ΚΟΙΝ:
1. ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ
2. Διεύθυνση ΠΕ Δράμας
3. ΚΕΣΥ Δράμας

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική συνάντηση επί της έναρξης του σχολικού έτους 2021-22 - Εργαστήρια
δεξιοτήτων»
ΣΧΕΤ: 1.« 1η /1 - 9 - 2021 Πράξη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ»,
2. Προεδρικό διάταγμα 79/2017,

Στο πρόγραμμα των επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου ΠΕ70, Βλαστάρης Κων/νος & Τοζακίδης Ανανίας, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ Δράμας,
διοργανώνουν βιωματική, διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «Επιμορφωτική συνάντηση επί της
έναρξης του σχολικού έτους 2021-22–Εργαστήρια δεξιοτήτων» για τους εκπαιδευτικούς της 3ης &
5ης ενότητας σχολείων.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7/9/2021 και ώρες 09.00 με 12.00, διαδικτυακά μέσω της
πλατφόρμας Webex στο σύνδεσμο:
https://minedu-primary.webex.com/meet/tananias
Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν με τη μορφή μικρών εισηγήσεων θα είναι οι εξής:
α/α

Θεματικές ενότητες

Επιμορφωτές,/τρ Περιλήψεις εισηγήσεων
ιες

1

«Εισαγωγή στα
Βλαστάρης
εργαστήρια δεξιοτήτων» Κων/νος –
Τοζακίδης
Ανανίας, ΣΕΕ,
ΠΕ 70

Μια αναδρομή στα εργαστήρια
09.00
δεξιοτήτων από την πιλοτική
7/9/2021
εφαρμογή τους μέχρι την
καθολική συμπερίληψή τους στο
ωρολόγιο πρόγραμμα των
Δημοτικών Σχολείων. Θεματικοί
άξονες και στόχοι.

2

«Εμπειρίες και
συμπεράσματα απ’ την
πιλοτική εφαρμογή των
Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων στο 2ο

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
09.30
αποτελούν καινοτόμο διδακτική 8/9/2020
και εκπαιδευτική δράση, η οποία
συνίσταται στην πιλοτική
προσθήκη νέων θεματικών

Μηλιάς
Κων/νος,
ΠΕ70,
Διευθυντής του
Δ.Σ.

Ημερομηνίαώρα

Δημοτικό Σχολείο
Καλαμπακίου»

Καλαμπακίου
Δούρα Ελένη,
ΠΕ70,
Δασκάλα, Δ.Σ.
Καλαμπακίου
Καραδάνη
Μαρία, ΠΕ06,
Καθ.. Αγγλικών
Δ.Σ.
Καλαμπακίου

κύκλων στο υποχρεωτικό
ωρολόγιο πρόγραμμα του
Δημοτικού, αξιοποιώντας
μεθόδους διερευνητικής ανακαλυπτικής μάθησης. Το
Δημοτικό Σχολείο Καλαμπακίου
τη σχολική χρονιά 2020-21
αποτέλεσε ένα απ’ τα 218
που επιλέχτηκαν για

κ
και οι αγαπητοί συνάδελφοι θα
μας μεταφέρουν την εμπειρία
τους.
3

«Η καλλιέργεια της
Κυριακή
Αυτοεκτίμησης στα
Λαφτσίδου.
εργαστήρια δεξιοτήτων» Κοινωνικός
Λειτουργός,
ΚΕΣΥ Δράμας

Οι δεξιότητες (αυτοαντίληψηαυτοεκτίμηση, επικοινωνία,
διαπροσωπικές σχέσεις,
ενσυναίσθηση) καλλιεργούνται
στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Η
συγκεκριμένη εισήγηση δίνει
προτάσεις για την ανάπτυξη και
την ενίσχυσή τους.

10.30
8/9/2020

4

«Συνεργασία
εκπαιδευτικών του
σχολείου στα
εργαστήρια δεξιοτήτων»

Ντομπρίκη
Ευαγγελία,
ΠΕ70,
Δασκάλα του
Δ.Σ. Πετρούσας

Η συνεργασία των
εκπαιδευτικών του σχολείου
αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας
των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η
εισήγηση δίνει απτά
παραδείγματα σχετικά με την
εμπλοκή όλων των ειδικοτήτων
του σχολείου που μπορούν να
αξιοποιηθούν σε σχέδια
εργασίας των εργαστηρίων
δεξιοτήτων.

10.50
8/9/2020

5

«Η περιγραφική
αξιολόγηση στο πλαίσιο
των εργαστηρίων
δεξιοτήτων»

Βλαστάρης
Κων/νος –
Τοζακίδης
Ανανίας, ΣΕΕ,
ΠΕ 70

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων,
εισάγουν καινοτομίες στο
κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και
επιδιώκουν την καλλιέργεια της
αυτό-ρύθμισης στη μάθηση, της
συνεργασίας και της
αυτοβελτίωσης. Λόγω του
ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν
αξιολογούνται με τον
παραδοσιακό τρόπο, αλλά
δίνεται έμφαση στην
περιγραφική αξιολόγηση και τη
σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων
(portfolio) από την μαθήτρια και
τον μαθητή.

11.10
8/9/2020

6

Ερωτήσεις - Συζήτηση

11.30-12.00

Επιπρόσθετα, σας υπενθυμίζουμε την έναρξη 2ης Επιμορφωτικής Περιόδου του Προγράμματος
«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) IV. Από 6-92021 ώρα 13:00 έως 13-9-2021 ώρα 13:00 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, όσοι από
τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Η 2η Επιμορφωτική
Περίοδος θα έχει διάρκεια από 15-9-2021 έως 24-10-2021. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα γίνεται από τη
σελίδα του ΟΠΣ του ΙΕΠ στη διεύθυνση: https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=51
Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους
εκπαιδευτικούς και να μεριμνήσουν ώστε η «ομάδα υποστήριξης» του σχολείου να προετοιμάσει μια
αίθουσα με βιντεοπροβολέα, όπου θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνάντησης, από το σύνολο
των εκπαιδευτικών.
Οι Συντονιστές ΕΕ ΠΕ70 ΑΜΘ
Βλαστάρης Κων/νος & Τοζακίδης Ανανίας

