ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου,
Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 Γερμανικής
e-mail: konstantinachryss@gmail.com
τηλ.: 6909010112

Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 1345

ΠΡΟΣ:
1. Εκπαιδευτικούς ΠΕ07 Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ου , 2ου, 3ου, 4ου
ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και 1ου και 2ου
ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου
(μέσω των ΔΠΕ και ΔΔΕ)
Κοιν.
1. Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
2. Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου
3. ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
4. ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου
5. Δ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
6. Δ.Π.Ε. Βορείου Αιγαίου
7. ΔΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
8. ΔΔΕ Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκ/κών ΠΕ07 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενημερωτικέςεπιμορφωτικές συναντήσεις»

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επάνοδο στα σχολεία σάς εύχομαι υγεία,
ψυχική αντοχή, υπομονή και πίστη στην εκπλήρωση των στόχων σας, επιτυχία στο σπουδαίο σας έργο.
Ευχή όλων μας είναι να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά, ελεύθερη (covid)εμποδίων, με ανοιχτά σχολεία,
μία χρονιά γόνιμη και δημιουργική, έχοντας ως γνώμονα πάντα το καλό των μαθητριών και μαθητών μας,
που αποτελούν τη νέα γενιά και την ελπίδα μας για το μέλλον.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ήθελα να σας προσκαλέσω:
1. Σε μία γενική επιμορφωτική συνάντηση για όλες τις περιοχές ευθύνης μου και βαθμίδες, η οποία
θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στην πλατφόρμα Webex

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου και ώρες 12.00 – 14.00
Πρόγραμμα
12.00-12.10
12.10-12.35
12.35-13.00

Χαιρετισμός
Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι στο Δημοτικό Σχολείο
εισηγήτρια: Βασιλική Μάρκου
Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι στο Γυμνάσιο – Σύνδεση με το ΚΠΓ
εισηγήτρια: Ελένη Δολαπτσή
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13.00-13.25

13.25-13.45
13.45-14.00

Διασχολικές συνεργασίες με τη βοήθεια του E-Twinning και της
πλατφόρμας Twinspace
εισηγήτρια: Μαρία Χατζηγιώση
Τι αλλάζει στην αξιολόγηση μαθητών σε Γυμνάσιο και Λύκειο;
εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου
Συζήτηση

Δηλώστε συμμετοχή έως Τετάρτη 15.9.2021, ώρα 20.00 στην παρακάτω φόρμα, ώστε να σας
αποσταλεί ο σύνδεσμος συμμετοχής

https://forms.gle/ArYbFFSPo9hAnXhq6
Παρακαλούνται οι διευθύντριες και διευθυντές να διευκολύνουν τους εκ/κούς ΠΕ07 στην
παρακολούθηση της επιμόρφωσης.

2. Προσκαλώ όλους τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής σε μία

απογευματινή δια ζώσης εκδήλωση „Kaffee oder Tee mit Kolleg*innen“, στην αυλή του
Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, όπου μαζί με εκπροσώπους του Συλλόγου Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας και εκπροσώπους του Goethe Institut θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν
στον κλάδο μας, θα ανταλλάξουμε ιδέες και θα μοιραστούμε προβλήματα που μας απασχολούν
ως ειδικότητα.

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021, ώρες 17.30-19.30
Δηλώστε συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/cb81C3Q6jQEtYNzT8
3. Τέλος θέλω να σας προσκαλέσω όλους τους συναδέλφους όλων των περιοχών ευθύνης μου την 1η
Οκτωβρίου και κάθε 1η του μήνα στον ίδιο σύνδεσμο, την ίδια ώρα, στις 19.30-20.30 σε ένα εξ
αποστάσεως „Apéro mit Kolleg*innen“, όπου θα μπορούμε να συναντιόμαστε σε ένα χαλαρό
κλίμα και να συζητάμε θέματα διδακτικά.

https://minedu-secondary2.webex.com/minedusecondary2/j.php?MTID=m1fd808b999199a73dcdc405
5ea769a71
Friday, Oct 1, 2021 7:30 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Occurs day 1 of every month effective 10/1/2021 until 7/1/2022 from 7:30 PM
to 9:00 PM

Αναμένω τη συμμετοχή σας στις παραπάνω εκδηλώσεις

Συναδελφικά

Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου
ΣΕΕ ΠΕ07 Κεντρικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου
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