
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

----------------- 

Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 22, 
Τ.Κ. 62125 Σέρρες 

Πληροφορίες : Στυλιανού Λιάνα 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Θεματικά Σεμινάρια «Εκπαίδευσης 

για την Αειφορία» 

 

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής 

Μακεδονίας με υπεύθυνη την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία κα. Λιάνα Στυλιανού διοργανώνει θεματικό σεμινάριο για τους 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Σερρών, Κιλκίς, δήμου Θεσσαλονίκης και δήμου Κασσάνδρας με τίτλο: 

«Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Δραστηριότητες και καλές πρακτικές » 

Το θεματικό σεμινάριο  θα ολοκληρωθεί σε έξι (6) συναντήσεις (Ιανουάριος 2022 

– Μάιος 2022),  οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε 20 ημέρες και ώρα 18:00 (εκτός 

εορτών και αργιών). Οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν «εξ αποστάσεως» μέσω της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας WEBEX. 

Σκοπός των θεματικών σεμιναρίων είναι η σύνδεση των καθημερινών διδακτικών 

πρακτικών των εκπαιδευτικών με την παιδαγωγική διάσταση της Αειφορίας και τον 4ο 

στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης που είναι η Ποιοτική Εκπαίδευση. 

Σέρρες 19/11/2021 
Αριθμ. Πρωτ. : 449 

Προς: 
Εκπαιδευτικούς Σχολικών μονάδων Α/θμιας 
και Β/θμιας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Σερρών και Κιλκίς 
Εκπαιδευτικούς Σχολικών μονάδων Α/θμιας 
και Β/θμιας δήμου Θεσσαλονίκης και 
δήμου Κασσάνδρας 

 

Κοιν: 

• Περιφερειακή Δ/ση Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

• Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Σερρών & Κιλκίς 

• Φ. Αρχείου 

• 1ο ΠΕΚΕΣ 

 

mailto:lstylianou33@yahoo.gr


Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: 

• να παρουσιαστούν, με τρόπο βιωματικό, οι διδακτικές μέθοδοι και οι πρακτικές 

που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική διαδικασία στην τάξη και στην  

υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων 

• να προβληθούν οι καλές πρακτικές των εκπαιδευτικών της πράξης 

 
Τα θέματα του σεμιναρίου είναι: 
Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών -Κοινότητες μάθησης- δίκτυα σχολείων  
Η Τέχνη ως εργαλείο διδασκαλίας – Ρουτίνες σκέψης- Ορατή σκέψη (2 σεμινάρια) 
Ανεστραμμένη τάξη και αξιοποίηση της στο μάθημα. 
Το STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Η μέθοδος Jigsaw 
 
Στους εκπαιδευτικούς που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα 

χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.  

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να δηλώσουν 

συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη φόρμα έως 30/11/2021. 

https://forms.gle/kFxjykBLbZgkje1g6 

 
 
 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

«Εκπαίδευσης για την Αειφορία» 

του 4ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
Στυλιανού Λιάνα 

 
 

https://forms.gle/kFxjykBLbZgkje1g6
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