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Σέρρες  9-2-2021 

Αριθμ. Πρωτ. : 72 
 

Προς: 

Τους/τις εκπαιδευτικούς 
Α/θμιας & Β/θμιας 
εκπαίδευσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
Σερρών και Κιλκίς 

 

Κοιν: 

1. Περιφερειακή Δ/νση 
Επ/σης Κ. Μακεδονίας 

2. Διευθύνσεις Α/θμιας 
Εκπ/σης Σερρών και 
Κιλκίς 

3. Διευθύνσεις Β/θμιας 
Εκπ/σης Σερρών και 
Κιλκίς 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την Επιμορφωτική Συνάντηση, που 

διοργανώνει το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας την Παρασκευή 19/02/2020, ώρα 18:30-

20:30  με θέμα:  

 «Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών στο σχολείο» 

Κεντρική Ομιλήτρια: 

Κατερίνα Δημητριάδου, Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. 

Η επιμορφωτική συνάντηση αποβλέπει στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών 

όλων των βαθμίδων με στρατηγικές και μεθόδους που βοηθούν στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά θα δοθεί ένα  

εννοιολογικό πλαίσιο για την αποσαφήνιση της έννοιας "κριτική σκέψη" και στη 

συνέχεια θα αναφερθούν παραδείγματα εφαρμογής, στα οποία η εκπαιδευτική θεωρία 

θα συναντά τη μαθησιακή εμπειρία στο πλαίσιο του σχολείου. Θα ακολουθήσει 

συζήτηση.  



Η επιμορφωτική συνάντηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης και παράλληλα θα μεταδίδεται απευθείας (live-streaming) στο κανάλι 

του 4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας στο YouTube  (https://bit.ly/4pekes-youtube). 

Για την παρακολούθηση χρειάζεται εγγραφή και στις δύο περιπτώσεις, προκειμένου να 

λάβετε βεβαίωση συμμετοχής.  

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη 

διεύθυνση    https://bit.ly/2MFxLcu      έως τη Δευτέρα 15/02/2021.  

Για τη συμμετοχή των εγγραφέντων στην αίθουσα της τηλεδιάσκεψης θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα εγγραφής και θα τους αποσταλεί ο 

σχετικός σύνδεσμος.  

Παρακαλούμε τους Διευθυντές να ενημερώσουν εγκαίρως τους εκπαιδευτικούς 

των σχολείων τους.   

  

Για το 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας 

 

 

Ο Οργανωτικός Σ.Ε.Ε.   

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΜΑΣ 

https://bit.ly/4pekes-youtube
https://bit.ly/2MFxLcu

