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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ:

----Ταχ. Δ/νση:
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
Τ.Κ. – Πόλη:
57001, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μ.Βαφειάδου, Κ.Στάικου,
Χ.Τσιριγώτη
Τηλέφωνο:
2310 474810
Ιστοσελίδα:
http://kmaked.gr
e-mail:
kmakedpde@sch.gr

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
(διά των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
3. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της
χώρας
(διά των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
5. Συντονιστές Εκπαίδευσης
Προσφύγων (διά των οικείων ΠΔΕ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ενημέρωση για το
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Social Inclusion and common values: the
contribution in the field of education, training and youth, Inclusion of Refugee Children
in Education (CIRCLE) Promoting meaningful integration of 3rd Country national children
to education integrated»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. Φ.16/141724/Δ2/5-11-21 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού με θέμα : « Έγκριση Ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus+ με τίτλο : ‘Social Inclusion and common values: the contribution in the field of
education, training and youth, Inclusion of Refugee Children in Education (CIRCLE)
Promoting meaningful integration of 3rd Country national children to education
integrated’» και με σκοπό την επέκταση του προγράμματος σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και
Δ.Ε. της επικράτειας για το σχολικό έτος 2021-2022, η Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με την
υποστήριξη της ομάδας έργου του CIRCLE διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική
συνάντηση, την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 - 20:00.
Στόχος του προγράμματος CIRCLE είναι η αξιολόγηση της πρότερης γνώσης των παιδιών
προσφύγων/μεταναστών πριν την ένταξή τους στη σχολική κοινότητα με τη χρήση
ειδικών διερευνητικών εργαλείων, προκειμένου να βοηθηθεί η σχολική μονάδα στην
κατάταξή τους και ο/η εκπαιδευτικός στον σχεδιασμό της διδασκαλίας του. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση αυτών των
Website: http://kmaked.gr

εργαλείων με διά ζώσης επιμόρφωση - όπου αυτό καθίσταται δυνατόν – με τηλεεκπαίδευση ή /και ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας COEUS.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας στον σύνδεσμο:
https://formskmaked.sch.gr/site/forms/dilosi_prog_circle μέχρι την Πέμπτη 27/01/2022.
H συμμετοχή στην επιμόρφωση είναι προαιρετική, δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά εκτός του εργασιακού ωραρίου - θα σταλεί εγκαίρως ο σχετικός σύνδεσμος.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος (σχολικό έτος 2021-2022) οι
εκπαιδευτικοί θα υποστηριχθούν από την Ομάδα Έργου της ΠΔΕ, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την
προστασία από την πανδημία COVID 19.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το
υλικό του CIRCLE οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος https://circle-project.eu/index.php/el/home-el/ .

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2022.01.24 09:03:52 EET
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ TOY
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θωμάς Μπαχαράκης

ΒΥΤΑΝΙΩΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Website: http://kmaked.gr

