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Προσ
χολικζσ Μονάδεσ Δ.Ε. - ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Ν. Ηρακλείου,
Ν. Λαςιθίου,
Ν. Ρεθφμνησ
Ν. Χανίων
Τπόψιν
- Δ/ντων χολ. Μονάδων (Γυμναςίων)
- Εκπ/κϊν κλ. ΠΕ80 - Οικονομίασ
(πρϊην κλ. ΠΕ15, κλ. ΠΕ09,
ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35,
ΠΕ18.40)
Κοιν.
Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, Λαςιθίου, Ρεθφμνησ &
Χανίων
Π.Δ.Ε. Κρήτησ

Θέμα: «Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπ/κοφσ κλ. ΠΕ80 - Οικονομίασ (πρϊην κλ. ΠΕ15, κλ. ΠΕ09,
ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40) που υπηρετοφν ςτα ΓΤΜΝΑΙΑ ςτισ Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, Λαςιθίου,
Ρεθφμνησ και Χανίων τησ Περιφέρειασ Κρήτησ»
Με το παρόν ζγγραφο παρακαλοφμε να ενημερώςετε τουσ εκπ/κοφσ κλ. ΠΕ80 (πρϊην κλ. ΠΕ15,
κλ. ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40) που υπηρετοφν ςτα ΓΤΜΝΑΙΑ των Δ/νςεων Β/θμιασ
Εκπ/ςησ Ν. Ηρακλείου, Ν. Λαςιθίου, Ν. Ρεθφμνησ και Ν. Χανίων
1/ για την τρίωρη επιμορφωτική ςυνάντηςη την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί ςτο 11ο Γυμνάςιο Ηρακλείου και ϊρα 12.00-14.00, με βάςη την υπ. αριθμόν 3295/03-04-2018
απόφαςη τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Κρήτησ. Παρακαλοφμε τουσ Δ/ντζσ-ντριεσ να διευκολφνουν τη
μετάβαςη των εκπ/κών ςτη ςυνάντηςη, χωρίσ απώλεια διδακτικών ωρών. Η επιμορφωτική ςυνάντηςη θα
διεξαχθεί ςφμφωνα με το ακόλουθο θζμα & πρόγραμμα:
Θέμα τησ επιμορφωτικήσ ςυνάντηςησ:
«Περιγραφική αξιολόγηςη μαθητϊν ςτο Γυμνάςιο »
Πρόγραμμα:
12.00-12.10: Προςζλευςη – Καλωςόριςμα
12.10-12.45: Περιγραφική αξιολόγηςη – τεχνικζσ ςυλλογήσ ςτοιχείων προσ αξιολόγηςη
12.45- 13.20: Περιγραφική αξιολόγηςη – ςφνταξη κειμζνου αξιολόγηςησ
12.20-14.00: «H εκπαιδευτική πλατφόρμα edmodo και η χρήςη τησ ςτην εκπαιδευτική
διαδικαςία»
12.00-12.10: υμπεράςματα – Κλείςιμο ςυνάντηςησ
Τπεφθυνη: Δρ. Δήμητρα Μακρή
2/ για τισ εξήσ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΠΔΕ ΚΡΗΣΗ

Α/ ΕΙΗΓΗΗ ςε ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ του 2ου Πανελληνίου υνεδρίου με θζμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ:
ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ»
ΑΙΘΟΤΑ

ΑΙΘΟΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – «ΑΡΧΙΜΗΔΗ»

Θεματικόσ Άξονασ

05. Μουςειακή Εκπαίδευςη

Είδοσ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΩΡΑ:
16.30 -18.30

Η Μουςειακή πολιτιςτική κληρονομιά ςτην τάξη μασ: από την επίςκεψη ςτο Μουςείο ςτην ψηφιακή αξιοποίηςη του πολιτιςμικοφ
υλικοφ

Ειςηγητήσ -τρια

Μακρή Δήμητρα

Περίληψη εργαςτηρίου:
Πολλοί μαθητζσ μποροφν να θεωρήςουν μια επίςκεψη ςτο μουςείο ςυναρπαςτική - ειδικά αν είναι η πρϊτη τουσ εμπειρία. Για να γίνει αυτό εφικτό ζνασ προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ και μια κατάλληλη υποςτήριξη των μαθητϊν είναι απαραίτητεσ προχποθζςεισ πριν, κατά και μετά την επίςκεψη (βιωματική ή εικονική) ζτςι ϊςτε να αξιοποιηθεί με τον καλφτερο τρόπο η μουςειακή πολιτιςτική κληρονομιά του τόπου μασ και τησ Ευρϊπησ γενικότερα.
Με βάςη τα παραπάνω, ο ςτόχοσ του παρόντοσ εργαςτηρίου είναι τριπλόσ: (α) ο προβληματιςμόσ για το
πϊσ ςτήνεται μια πετυχημζνη εκπαιδευτική επίςκεψη ςτο μουςείο πριν, κατά και μετά την επίςκεψη ή αντίθετα
μια επίςκεψη του Μουςείου ςτο ςχολείο χάρη ςε μια μουςειοςκευή, (β) η αξιοποίηςη των εικονικϊν περιηγήςεων
ςε γνωςτά μουςεία ή/και μνημεία πολιτιςμικήσ κληρονομιάσ, μζςα από ςφντομεσ ενδεικτικζσ προςεγγίςεισ μαθημάτων, (γ) η ψηφιακή αξιοποίηςη του υλικοφ που ςυγκεντρϊθηκε για την ανάδειξη τησ πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ
μζςα από ιςτότοπουσ και online εφαρμογζσ, όπωσ για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ και ςυλλογζσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ, τα projects Google Arts & Culture, Europeana, Τougoculture και το Rilkmuseum με την εφαρμογή του Rijkstudio.
Λζξεισ-κλειδιά: Μουςειακή πολιτιςτική κληρονομιά, εικονική περιήγηςη, ψηφιακή αξιοποίηςη.

Β/ ΕΙΗΓΗΗ ςε ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ του 2ου Πανελληνίου υνεδρίου με θζμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ»
ΑΙΘΟΤΑ

Γ3 - ΑΡΙΑΔΝΗ

Θεματικόσ Άξονασ
Είδοσ

04. Αξιοποίηςη τησ Σζχνησ ωσ εκπαιδευτικοφ εργαλείου
05. Μουςειακή Εκπαίδευςη
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Προεδρείο:

Καλουδιώτη Μαρία
Κωςτάκη Μαρία, Λζριοσ Νικόλαοσ, Νιράκη Ευτυχία, Παπαδάκησ Μανόλησ

ΩΡΑ:
19.45-21.00

Το «χρήμα» μζςα από τισ ςυλλογζσ του επιγραφικοφ και Νομιςματικοφ
Μουςείου: Χρήςιμοσ οδηγόσ επίςκεψησ για εκπαιδευτικοφσ κλάδου Οικονομίασ

Ειςηγητήσ -τρια

Μακρή Δήμητρα

Περίληψη προφορικήσ ανακοίνωςησ:
Σο χρήμα, βαςικό μζςο ςυναλλαγήσ, αποτελεί διδακτικό αντικείμενο του μαθήματοσ τησ Οικ. Οικονομίασ
ςτο Γυμνάςιο και των Οικονομικϊν μαθημάτων του Λυκείου. Μία επίςκεψη ςτο Επιγραφικό και Νομιςματικό Μουςείο τησ πόλησ των Αθηνϊν, μπορεί να ςυμπληρϊςει και να διευρφνει τισ απαραίτητεσ για τα μαθήματα γνϊςεισ,
ενϊ παράλληλα μπορεί να εξάψει τη φανταςία των μαθητϊν/-τριϊν και να προκαλζςει ευχάριςτα ςυναιςθήματα.
κοπόσ τησ παροφςασ ειςήγηςησ είναι να παρουςιάςει ζναν οδηγό προςζγγιςησ του Μουςείου, χρήςιμο για τουσ
εκπαιδευτικοφσ που επιθυμοφν να επιςκεφτοφν το Μουςείο, με ςκοπό να αναδείξουν μζςω τησ μουςειακήσ αγωγήσ θεματικζσ ςχετικά με τισ ςυναλλαγζσ και τον οριςμό του χρήματοσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των ανωτζρω μαθημάτων.

ΗΜΕΙΩΗ:
Η Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ, ςε ςυνεργαςία με
την Περιφζρεια Κρήτησ και τον Δήμο Ηρακλείου διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο υνζδριο με θζμα:
"ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ"
Σο ςυνζδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων. Οι εργαςίεσ του θα πραγματοποιηθοφν ςτο 20ο και 56ο Δημοτικό χολείο Ηρακλείου, από 20 έωσ 22 Απριλίου
2018.
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ: βλέπε http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/#undefined

φμφωνα με την ενημζρωςη του ςυνεδρίου: (i) Η φόρμα εγγραφήσ - παρακολοφθηςησ του ςυνεδρίου
βρίςκεται εδώ: https://goo.gl/forms/VxOgmPWiBe9DtvuQ2
(ii) Επιπλζον, για να ςυμμετάςχετε ςε εργαςτήριο/α θα πρζπει να ζχετε εγγραφεί πρώτα ωσ ςφνεδροσ.
Ζχετε τη δυνατότητα να επιλζξετε ζνα μόνο εργαςτήριο ανά ςυνεδρία, οπότε διαβάςτε πρώτα τισ διαθζςιμεσ περιγραφζσ των εργαςτηρίων και τισ προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ κι ζπειτα επιλζξτε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε να παρακολουθήςετε.
Οι περιγραφζσ των εργαςτηρίων θα είναι διαθζςιμεσ ςτην ιςτοςελίδα του υνεδρίου και ςυγκεκριμζνα
ςτο ςφνδεςμο https://goo.gl/GFgGb4 από την Παραςκευή 30-3-18.
Είναι απαραίτητο να επιβεβαιώςετε την εγγραφή ςασ ςτο/α εργαςτήριο/α που επιλζξατε κατά τη διάρκεια
των εγγραφών την πρώτη μζρα (Παραςκευή 20 Απριλίου 15.00-16.00) ή μια τουλάχιςτον ώρα πριν την ζναρξη κάθε εργαςτηρίου, ώςτε να δοθεί η δυνατότητα ςε άλλουσ ςφνεδρουσ να αντικαταςτήςουν τυχόν
απόντεσ, ςυμπληρώνοντασ τον αριθμό των ςυμμετεχόντων κάθε εργαςτηρίου.
Για τη ςυμμετοχή ςασ ςτα εργαςτήρια του υνεδρίου δηλώνετε ςτην ηλεκτρονική φόρμα: https://goo.gl/forms/eeADxo0ABxVO8Hy52
Με εκτίμηςη
H χολική φμβουλοσ Δ.Ε. πρϊην κλ. ΠΕ15 Αϋ Αθήνασ
με ανάθεςη Β/θμιεσ Δ/νςεισ Γ΄ Αθήνασ, Ν. Ηρακλείου, Ν. Χανίων, Ν. Ρεθφμνησ & Ν. Λαςιθίου
Δρ. Δήμητρα Μακρή

