
                                                                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ &  
        Β/ΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
        ΧΟΛΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ  
        8

ης
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ 

        ΝΟΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
        ΜΟΙΡΕ                                             
        Πληροφορ.: Μπαγιάτη Ειρήνη      
        Τηλζφωνο  & Φαξ :2892340350       
        Κιν. Τηλ.: 6936564225 
        Email: ebagiati@gmail.com 
        Ιςτοςελίδα: http://ebagiati.weebly.com     
        Διεφθυνςη: Δήμοσ Γόρτυνασ – Τ.Κ. 70012 – Άγιοι Δζκα 

   
ΘΕΜΑ: «Δίωρο Σεμινάριο Στολικής Σσμβούλοσ 8ης  Περιθέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείοσ με θέμα: 

Καινοηόμες πρακηικές ζηην εκπαίδεσζη: ρομποηική και παραγωγή οπηικοακοσζηικού σλικού»  

 

Σύκθωλα κε ην Π.Γ. 201/98, θαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηωλ 2/ζέζηωλ θαη άλω Γεκνηηθώλ 

Σρνιείωλ ηεο 8εο Πεξηθέξεηαο Π.Δ.Ν. Ηξαθιείνπ – έλαο έωο δύν από θάζε ζρνιείν - λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε δίωξν επηκνξθωηηθό ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηε Σρνιηθή Σύκβνπιν θ. Μπαγηάηε Δηξήλε, 

κε ζέκα «Καινοηόμες πρακηικές ζηην εκπαίδεσζη: ρομποηική και παραγωγή οπηικοακοσζηικού 

σλικού» ηην Πέμπηη 28 Ιανοσαρίοσ 2016 ζηο 1ο ΔΣ Μοιρών και ώρα 12:00΄ - 14:00΄μ.μ., ζύκθωλα 

κε ην παξαθάηω πξόγξακκα: 

 

 12:00΄ – 12:15΄: «Καηλνηόκεο διδακηικέρ ππακηικέρ ζηα ζσολεία ηηρ 8ηρ Πεπιθέπειαρ ΠΕΝ 

Ηπακλείος»: Γξ. Μπαγηάηε Δηξήλε – Σρνιηθή Σύκβνπινο 

 12:15΄- 13:00΄ «Η πομποηική και ηο scratch ζηην εκπαιδεςηική ππάξη»: Σαββάθε Ακαιία – 

εθπαηδεπηηθόο ΓΣ Κακαξώλ 

 13:00΄- 13:45΄: «Διαθεμαηική πποζέγγιζη μαθημάηων ηος δημοηικού ζσολείος, όπωρ ηηρ 

ιζηοπίαρ, γεωγπαθίαρ κ.η.λ. και ζσεδιαζμόρ και παπαγωγή εκπαιδεςηικού οπηικοακοςζηικού 

ςλικού»: Msc Κωζηέλεο Διεπζέξηνο –Γηεπζπληήο ΓΣ Βαγηνληάο. 

 13:45΄- 14:00΄: Δξωηήζεηο – ζπδήηεζε.  

 

Τα παιδιά δε θα ζτολάζοσν και οι κ.κ. Διεσθσνηές∕Διεσθύνηριες και οι Προϊζηάμενοι∕νες να 

θρονηίζοσν για ηην απαζτόληζή ηοσς. 

 

Τν ζεκηλάξην είλαη ην αξρηθό κηαο ζεηξάο δίωξωλ ζεκηλαξίωλ έωο ηελ ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, πνπ 

απνζθνπνύλ ζηνλ εθνδηαζκό ηωλ ζπκκεηερόληωλ εθπαηδεπηηθώλ κε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηεο παξαγωγήο εθπαηδεπηηθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ 

πιηθνύ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Γη απηό παξαθαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνύλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε ζεηξά απηή ζεκηλαξίωλ – έλαο έωο δύν από θάζε ζρνιείν - θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο δηδαθηηθνύ έηνπο, λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ παξαθάηω ειεθηξνληθή θόξκα ζπκκεηνρήο 

https://docs.google.com/forms/d/1saT91F2WDBb9A6AE33DKaE1ZGm49Gf9-

Lr28BcXO9Qw/viewform?c=0&w=1, έως ηη Δεσηέρα 25/01/2016.  

Η παξνύζα πξόζθιεζε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα: http://ebagiati.weebly.com, ζηελ 

ελόηεηα επηκόξθωζε – επηθείκελα ζεκηλάξηα.  

 

 

 

 
 

 

 

Μοίρες, 19/01/2016 

 

Αρ. Πρωη.: 2 

 

Προς:   
 

Τνπο θ.θ Γ/ληέο,/ληξηεο, ηνπο 

Πξνϊζηακέλνπο / εο θαη   ην Γηδ/θό 

Πξνζωπηθό ηωλ Γεκνηηθώλ   

Σρνιείωλ 8εο Πεξηθέξεηαο Ν. Ηξαθιείνπ  

 

Κοιν.:         

1) θ. Πεξηθεξεηαθό Γ/ληή Π.Δ.   

θαη Γ.Δ. Κξήηεο 

2) θ. Πξνϊζηάκελν 

Δπηζηεκνληθήο-Παηδαγωγηθήο 

Καζνδήγεζεο Π.Δ. Κξήηεο 

3) θ. Γ/ληή Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. 

Ηξαθιείνπ 
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