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E-mail                : skutsur@gmail.com  
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ενδοσχολική επιμόρφωση 

 

        Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του 41
ου

 Δημ. Σχ. Ηρακλείου σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: 

«Σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες (Web 2.0) στην εκπαιδευτική διαδικασία».  

         Η ημερίδα στοχεύει στη γνωριμία των εκπαιδευτικών με εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 

και την απόκτηση δεξιοτήτων: 

• επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο με τους μαθητές τους όσο και με τους συναδέλφους 

τους με τη βοήθειά τους 

• αποδοτικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ενεργό 

συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες μάθησης  

• παιδαγωγικής αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

        Έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με τη 

με αριθμ.: 1659/22-02-2016 απόφασή της και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΠΕΚ 

Ηρακλείου την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016.  

       Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.  

        Παρακαλείται η Δ/ντρια και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας: 

� να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα λειτουργήσει το 

σχολείο την ημέρα που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ημερίδα αναφέροντας τα ακριβή 

στοιχεία της επιμορφωτικής δράσης (χρόνος, θέμα, φορέας, υποχρεωτικότητα 

παρακολούθησης) και να το υπενθυμίσουν προφορικά την παραμονή υλοποίησης της 

ημερίδας 

ΠΡΟΣ:  Την κ. Διευθύντρια και τους/τις  

              εκπαιδευτικούς του 41
ου

 Δημ. Σχ.  

              Ηρακλείου 

ΚΟΙΝ:  1. κ. Προϊστάμενο Επιστημονικής - 

                Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

                Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

             2. κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης  

                 Ν. Ηρακλείου 

             



� να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευση (8.00-8.30 π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την 

τήρηση του προγράμματος και την επίτευξη των επιμορφωτικών στόχων.  

          Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής εκπαιδευτικού παρακαλούμε να ενημερωθεί έγκαιρα 

το γραφείο μας.  

          Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εργασιών. 

 

Συνημμένα: σελ.1                      

                                                                                                                                       Η Σχολική Σύμβουλος 

 

Στέλα Κουτσουράκη      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν   

 

 

 

 

Σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες (Web 2.0)  

στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 

Χρόνος: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 

Χώρος: ΠΕΚ Ηρακλείου 
 
 

Επιμορφωτές: Στέλα Κουτσουράκη, Σχολική Σύμβουλος – Επιμορφώτρια Β΄επιπέδου στις ΤΠΕ 

                                 Αντώνης Μπερκούτης – Σχολικός Σύμβουλος – Επιμορφωτής Β΄επιπέδου στις ΤΠΕ 

 

8.00-8.30: Προσέλευση-Εγγραφές 

 

8.30-9.00: Το διαδίκτυο ως εκπαιδευτικό εργαλείο - Τα κύρια χαρακτηριστικά του web 2.0 - 

Εμπλουτισμένη εισήγηση 

 

Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 στην εκπαίδευση 

 

9.00-10.30: Εργαστήριο Η/Υ-Εργασία σε δυάδες 
 

• Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων στο Διαδίκτυο 

• Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης - εφαρμογές Google (διαμοιραζόμενα έγγραφα, 

συνεργατική δημιουργία και διαμοίραση ερωτηματολογίων) 

 

10.30-11.00: Διάλειμμα 

 

11.00-12.30: Εργαστήριο Η/Υ- Εργασία σε δυάδες 
 

• Επεξεργασία εικόνων στο Διαδίκτυο-Σύννεφα ετικετών 

• Εργαλεία ψηφιακής αφήγησης  

• Δημιουργία comic  

 

12.30-12.45: Διάλειμμα 

 

12.45-13.15: Εργαστήριο Η/Υ- Εργασία σε δυάδες 
 

• Δημιουργία διαδραστικών βίντεο 

 

13.15-14.00: Παρουσίαση προτάσεων αξιοποίησης των εργαλείων και των εφαρμογών Web 2.0 από 

τις ομάδες. 

 


