Ηράκλειο, 9/4/2021
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Προς: Σχολεία Κρήτης μέσω
των δνσεων Α΄θμιας &
Δθμιας Εκπ/σης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση: Ρολέν 4 - Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Γ. Βλοντάκης
Τηλ.προσωπικό: 6970267502
Ε-mail προσωπ. : gvlontakis@sch.gr
Τηλ.γραμμ. ΠΕΚΕΣ : 2810 246860
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr

Κοιν.:

ΠΔΕ Κρήτης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε διαδικτυακό
σεμινάριο διαχείρισης αντιπαραθέσεων στο σχολείο.
Την Τετάρτη 21/4/2021 και την Παρασκευή 23/4/2021 και ώρες 5.00 μ.μ.8.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για
εκπαιδευτικούς με θέμα «Η διαχείριση της αντιπαράθεσης στο σχολείο».
Εισηγήτρια θα είναι η εκπαιδευτικός της μη κερδοσκοπικής εταιρείας
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» Σοφία Κυπριανίδου.
(Πληροφορίες για την εισηγήτρια και την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» μπορείτε να δείτε στο
σχετικό συνημμένο έγγραφο)
Η επιμόρφωση είναι προαιρετική και ελεύθερη για όλους τους εκπ/κούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης. Επειδή οι δραστηριότητες των δύο
εργαστηρίων έχουν συμμετοχικό / διαδραστικό χαρακτήρα, η ομάδα των
συμμετεχόντων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 14 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να συμπληρώσουν αυτή την
κοινόχρηστη φόρμα και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Αν οι συμμετοχές είναι παραπάνω από 14 θα προγραμματιστούν
και άλλο ή άλλα σεμινάρια μετά τις διακοπές του Πάσχα. Για τα σεμινάρια θα
χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα «Zoom». Ο σύνδεσμος θα σταλεί σε κάθε
συμμετέχοντα μετά την οριστικοποίηση των ομάδων.
Τα μέλη της ομάδας, μέσα από την ανταλλαγή και την ενεργή συμμετοχή, θα
ενημερωθούν για την έννοια και τις προσεγγίσεις στη διδασκαλία των
συγκρουσιακών ζητημάτων, θα συζητήσουν τρόπους διαχείρισης και θα
γνωρίσουν αποτελεσματικές πρακτικές που εφαρμόζονται στη σχολική κοινότητα
άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Στόχοι:
 υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην εφαρμογή σχολικών
προγραμμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική
πολιτότητα, ως μέσο διαχείρισης της αντιπαράθεσης και των
συγκρουσιακών ζητημάτων στο σχολείο
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προώθηση της αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής προς την εκπαίδευση
για τη δημοκρατική πολιτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους όσους ολοκληρώσουν το
σεμινάριο.
Γιώργος Βλοντάκης
Γεωπόνος-περιβ/λόγος
ΣΕΕ ΠΕ88 – ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Εσωτερική κοινοποίηση: Οργανωτική συντονίστρια του ΠΕΚΕΣ Κρήτης
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