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----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΜΗΜΑ Α΄
----Σαχ. Δ/νςη: Αν. Σςόχα 15-17
Σ.Κ-Πόλη: 11521, Αθήνα
Ιςτοςελίδα:http://attik.pde.sch.gr
e-mail: mail@attik.pde.sch.gr
Πληροφορίεσ: Δ. τραβολαίμου
Σηλ: 2106464193
Fax: 2106450298

Αθήνα, 31-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ. 41/16867

ΠΡΟ: 1. Δ/νςεισ ΠΕ & ΔΕ Αττικήσ
2. χολικζσ Μονάδεσ (μζςω των
Δ/νςεων ΠΕ & ΔΕ Αττικήσ)
3. χολικοφσ υμβοφλουσ ΠΕ & ΔΕ
(μζςω των τμημάτων ΕΠΚ ΠΕ και ΔΕ)
KOIN: 1. ΙΚΤ
2. ΤΠΠΕΘ
Αυτοτελή Δ/νςη Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ: «Ενημζρωςη και πρόςκληςη για ςυμμετοχή ςτο Νζο Διαδικτυακό Πρόγραμμα
Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών του SEG με τίτλο: Ικανότητεσ για τα ςχολεία του 21ου αιώνα.»
χετ.: To Φ.41/14023/21-09-2017 ζγγραφό μασ
ε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ, ςασ ενημερώνουμε ότι το ΙΚΤ ζχει αναρτήςει ςτην ιςτοςελίδα
του πληροφορίεσ ςχετικά με το Νζο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών με
τίτλο: Ικανότητεσ για τα ςχολεία του 21ου αιώνα.
Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και άλλουσ επαγγελματίεσ του κλάδου που
ενδιαφζρονται για τθν εκπαίδευςθ που εςτιάηει ςτισ ικανότθτεσ. Στόχοσ των μακθμάτων που
προςφζρονται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ είναι να ενθμερϊςουν για τισ
υπάρχουςεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ εκπαίδευςθσ προκειμζνου να γίνει
μία πραγματικότθτα για τθν τάξθ. Επιπλζον, κα δοκοφν ςυγκεκριμζνεσ ςυμβουλζσ ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τον τρόπο υλοποίθςθσ τθσ μάκθςθσ βάςει ζργου, μιασ ιδιαίτερα
κατάλλθλθσ μεκόδου για τθν παροχι εκπαίδευςθσ βαςιςμζνθσ ςτισ ικανότθτεσ, κακϊσ και για τον
τρόπο αξιολόγθςθσ αυτοφ του τφπου ςυνεργατικισ μάκθςθ...
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν ψθφιακό πιςτοποιθτικό.
Η διάρκεια του προγράμματοσ είναι 4,5 εβδομάδεσ και αποτελείται από 3 εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ. Το
πρόγραμμα είναι εντελϊσ δωρεάν, οργανϊνεται ωσ μάκθμα τφπου MOOC επιτρζποντασ ςε
οποιονδιποτε να ςυμμετάςχει, και κα είναι διακζςιμο ςτο Teacher Academy τθ Δευτζρα 13
Νοεμβρίου 2017…
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ αναφορικά με το διαδικτυακό πρόγραμμα, μπορείτε να επιςκεφθείτε
την ιςτοςελίδα του ΙΚΤ: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2992-neo-diadiktyako-programmaepimorfosis-ekpaideftikon-me-titlo-ikanotites-gia-ta-sxoleia-tou-21ou-aiona
ή τουσ ακόλουθουσ
ςυνδζςμουσ:





Course website
Course Introduction video
Key Competence Network on School Education
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