
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο-

εργαστήριο εκπαιδευτικών ΠΕ06 των ΔΠΕ Σερρών & Κιλκίς» 

 (Σχετ: Έγκριση Ολομέλειας: πρ. 10η/28-2-2022) 

 

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με υπεύθυνη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου ΠΕ06 τη Βρεττού Αθηνά διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο  με 

θέμα: 

«Βιωματική αξιοποίηση μιας ταινίας μικρού μήκους στην τάξη της Αγγλικής 

ως ξένης γλώσσας». 

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 16 Μαρτίου, ώρες 18:00-20:00. 

 

Εισηγητής: Αθανάσιος Τσάπελης (ΠΕ06) 

 

Στο διαδικτυακό εργαστήριο, που έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα, οι 

εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αξιοποίησης 

μιας ταινίας μικρού μήκους και θα δουν στην πράξη παραδείγματα εμπνευσμένα από 

συγκεκριμένες ταινίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Σκοπός του εργαστηρίου είναι 

να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ώστε, στο μέλλον, να μπορούν να σχεδιάζουν 

πρωτότυπα σχέδια μαθήματος εμπνευσμένα από μια ταινία μικρού μήκους. 

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

4
ο
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

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

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

Σέρρες 

Πληροφορίες: 

 

       Τηλέφωνο: 

Αθηνά Βρεττού 

ΣΕΕ ΠΕ06 

2321045270 

 

e-mail       

ΠΕΚΕΣ: 

& 2321059125 

4pekes@kmaked.pde.sch.gr 

email ΣΕΕ: 

Τηλ. ΣΕΕ: 

athinvrettou@gmail.com  

6942848771 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

Σέρρες, 9-3-2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 110 
 

Προς: 

 
1. Τις/τους Προϊσταμένες/ους & 

Διευθυντές/ντριες Σχ. Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Νηπιαγωγείων & Δημοτικών) 

Σερρών & Κιλκίς 
2. Τις/τους  εκπαιδευτικούς 

ΠΕ06 Νηπιαγωγείων & 

Δημοτικών Σερρών & Κιλκίς 

 

Κοινοποίηση:  
1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών 
2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κιλκίς 

3. Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας 
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Λίγα λόγια για τον εισηγητή: 

 

Ο Αθανάσιος Τσάπελης είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μεταπτυχιακού «Θεωρία και Πράξη της 

Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης». Είναι υπότροφος του ιδρύματος Fulbright και το 

2013 συμμετείχε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Αγγλικής στο 

University of Illinois Urbana-Champaign στις ΗΠΑ. Από το 2007 ζει στην Κω και 

διδάσκει Αγγλικά σε Γυμνάσια και Λύκεια. Είναι επιμορφωτής εκπαιδευτικών και 

εμψυχωτής βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες και το 2015, με τον 

εκπαιδευτικό Πάνο Καπίρη, ίδρυσε την εκπαιδευτική πλατφόρμα http://edushorts.com  

για να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές και όσους 

θέλουν να ενσωματώσουν τις ταινίες μικρού μήκους στην πρακτική τους. 

 

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου-εργαστηρίου, παρακαλώ να δηλώσετε 

συμμετοχή έως και την Τρίτη 15/3/2022 και ώρα 20:00 στη φόρμα: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXbvY-

ubWMhywxYInJv7lDaBoAW5e7x5JNS8UxnIKOCT6-Mw/viewform  

 

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στο σεμινάριο-εργαστήριο είναι ο ακόλουθος: 

https://minedu-primary2.webex.com/meet/avrettou  

       

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική. 

 

Παρακαλούνται οι Προϊσταμένες/οι και οι Διευθυντές/τριες των σχολείων να 

διαβιβάσουν το έγγραφο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ06 που 

εργάζονται στη σχολική τους μονάδα. 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 

Αθηνά Βρεττού  

 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
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