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ΘΕΜA: Διαδικτυακό εργαςτήριο/ςεμινάριο με θζμα «Κανόνεσ αςφαλείασ ςε

θάλαςςα και πιςίνα μζςα από ψηφιακή αξιοποίηςη τησ εκπαιδευτικήσ βαλίτςασ
Safe Water Sports και την πλατφόρμα e-me» για εκπαιδευτικοφσ Α΄/θμιασ και
Β΄/θμιασ Δυτικήσ Θεςςαλονίκησ
ου

(Αρ. πράξης 20/26-11-2020 2 ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας)

υνάδελφοι,
τθν Πζμπτη 10 Δεκεμβρίου και ϊρα 18.30-20.30 ςασ καλϊ ςε διαδικτυακό
ςεμινάριο/εργαςτιριο με κζμα: «Κανόνεσ αςφαλείασ ςε θάλαςςα και πιςίνα μζςα
από ψηφιακή αξιοποίηςη τησ εκπαιδευτικήσ βαλίτςασ Safe Water Sports και την
πλατφόρμα e-me». Ειςθγιτριεσ και υπεφκυνεσ για το διαδικτυακό εργαςτιριο
είναι οι κ. Μάγκου Αναςταςία, εκπαιδευτικόσ ΠΕ11, και θ κ. Νικοτιάν Ελίηα,
Τπεφκυνθ Safe Water Sports.
Επιςκεφκείτε: https://safewatersports.com/el/ekpaidefsi/379-ekpaideftiko-programma
Οι εκπαιδευτικζσ βαλίτςεσ τθσ SAFE WATER SPORTS ταξιδεφουν από ςχολείο
ςε ςχολείο με βαςικό ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ ςυνειδθτοποιθμζνθσ και αςφαλοφσ
ςχζςθσ των μακθτϊν με τθ κάλαςςα και τθν πιςίνα μζςω τθσ κεωρθτικισ και
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βιωματικισ εκπαίδευςθσ, με απϊτερο ςτόχο τθ μείωςθ των ατυχθμάτων και των
πνιγμϊν. τόχοι του παρόντοσ εργαςτθρίου είναι οι ςυμμετζχοντεσ: α) να
γνωρίςουν τo υλικό τθσ εκπαιδευτικισ βαλίτςασ Safe Water Sports για τθν
αςφάλεια ςτθ κάλαςςα, τθν πιςίνα και τα καλάςςια μζςα από τα εφχρθςτα και
ζξυπνα ψθφιακά εργαλεία όπωσ quiz (κουίη), memory game (παιχνίδι μνιμθσ), fill in
the blanks (ςυμπλιρωςθ κενϊν), multiple choices (πολλαπλισ επιλογισ), collage
(κολλάη), flashcards (περιςτρεφόμενεσ κάρτεσ), True-False (ςωςτό – λάκοσ), Find
The Words (βρεσ τθ λζξθ), puzzle (παηλ), dialog cards (κάρτεσ διαλόγου), β) να
επιλζξουν τα παραπάνω εργαλεία ςτθ διδαςκαλία τουσ, γ) να πειραματιςτοφν με τα
παραπάνω εργαλεία ςτθ διάρκεια του εργαςτθρίου δ) να εφαρμόςουν τα ψθφιακά
εργαλεία ςτθ διδαςκαλία τουσ ε) να δανειςτοφν και να αξιοποιιςουν τθν
εκπαιδευτικι βαλίτςα τθσ Safe Water Sports για τθν κολυμβθτικι παιδεία των
μακθτϊν/μακθτριϊν.
Προχποκζςεισ: εγγραφι ςτθν ψθφιακι τάξθ «Κολυμπί-ΗΩ με την Αςφάλεια τησ
Safe Water Sports»: https://e-me.edu.gr/groups/EMELEIAS

Για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν επιμόρφωςθ αξιοποιείςτε το ςφνδεςμο
(πατϊντασ ctrl+κλικ) https://minedu-primary2.webex.com/meet/ovasilia
Θ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11
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