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ΠΡΟΣ:   
1. Διευθυντές Σχολείων 5ης 

Ενότητας ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ  
2. Εκπαιδευτικούς 5ης Ενότητας  

Σχολείων ΑΜΘ 

 
ΚΟΙΝ:   

1. ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 

2. Διεύθυντής ΠΕ Δράμας 

3. ΚΕΣΥ Δράμας 

 
 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για Βιωματικό σεμινάριο μουσειακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς, 
της 5ης ενότητας σχολείων»  

ΣΧΕΤ: « 14η /15 - 1- 2020 πράξη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ »  

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που προγραμματίστηκαν από το 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΑΜΘ (Πράξη 15η/15.01.2020 της 
Ολομέλειας), ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Τοζακίδης Ανανίας σε συνεργασία με τον 
Διευθυντή του Δ.Σ. Χωριστής Δημήτρη Καζάκη διοργανώνουν την Πέμπτη 23/1/2020 από τις 

12.00 μέχρι 14.00 «Βιωματικό σεμινάριο μουσειακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς, της 
5ης ενότητας σχολείων». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας.  

Με την ολοκλήρωση του παρόντος βιωματικού σεμιναρίου στόχος είναι  οι επιμορφούμενοι 
να μπορούν να σχεδιάζουν και να εκπονούν project μουσειακής εκπαίδευσης με διαθεματικές 
προεκτάσεις με απώτερο σκοπό να τα αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική πράξη και να 
αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση αντίληψης και εφαρμογής προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων. 
Συγκεκριμένα αναμένεται:  

1. Να μπορούν να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα μουσειακής αγωγής αξιοποιώντας τον 
χώρο ενός μουσείου με βιωματικές δράσεις παιχνιδιού και εξερεύνησης 

2. Να μετατρέπουν μια εκπαιδευτική διαδικασία σε απολαυστική επιμορφωτική δράση 
για τους μαθητές τους. 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει βιωματικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων της  5ης Ενότητας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ. Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων θα είναι 20 άτομα, σε περίπτωση επιπλέον συμμετοχών το σεμινάριο μπορεί 
να επαναληφθεί. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την 
Δευτέρα 20/1/2020, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στoν σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/forms/d/12TiL1s978RWqhHCBqqDu-d1ofI6i3zO2A9Y7ESziYRI/edit 
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