
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  της  2ης ενότητας του  ΚΥΚΛΟΥ   ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ για 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εξΑΕ 
 

Σε συνέχεια του με αριθμ.: Φ.02/1977/10.11.2020, σας υπενθυμίζουμε ότι το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

συνεχίζει τους κύκλους επιμόρφωσης (με έμφαση στη 2η ενότητα) με τη μορφή διαδικτυακών 

απογευματινών προαιρετικών σεμιναρίων.  

Σκοπός των διαδικτυακών σεμιναρίων είναι η απόκτηση ή η αναβάθμιση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις πλατφόρμες 

ασύγχρονης (e-Class και e-me) και σύγχρονης (Webex meetings) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να 

μετασχηματίζουν εκπαιδευτικό υλικό δια ζώσης διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό υλικό εξΑ διδασκαλίας, 

καθώς και να δημιουργούν δικό τους πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και σενάρια μαθημάτων για τις 

ανάγκες της εξΑΕ.  

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, όπως σχεδιάστηκε από την αρχή, διαρθρώνεται σε δύο ενότητες:  

• 1η ενότητα/ Γνωριμία με τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κατά προτεραιότητα: E-CLASS, 

E-ME, WEBEX MEETINGS) και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. 

• 2η ενότητα/ Μετασχηματισμός εκπαιδευτικού υλικού δια ζώσης μαθήματος σε εκπαιδευτικό υλικό 

εξΑ μαθήματος, δημιουργία μαθημάτων & σεναρίων για χρήση στην εξΑ διδασκαλία (σύγχρονη και 

ασύγχρονη) στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, καλές πρακτικές εξΑ διδασκαλίας (ασύγχρονης και 

σύγχρονης) γνωστικών αντικειμένων κατά ειδικότητα.  

Στην παρούσα φάση έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια που αφορούν κυρίως τη 2η ενότητα, 

πληροφορίες για τα οποία και σύνδεσμο σύνδεσης θα βρείτε στο ημερολόγιο που είναι αναρτημένο στη 

διεύθυνση: https://pekes.pdekritis.gr/epimorfosi/. 

Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια είναι προαιρετικά, επαναλαμβάνονται κάποια από αυτά και αφορούν 

τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όλης της Κρήτης.  

Επιπλέον, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο επιμόρφωσης, θεωρούμε αναγκαία την 

ανατροφοδότηση για να γίνει αποτελεσματικότερη η επιμορφωτική μας προσπάθεια. Σας παρακαλούμε, 
εφόσον έχετε παρακολουθήσει κάποιο/α από τα σεμινάρια, να συμπληρώσετε τη φόρμα 

ανατροφοδότησης του 1ου κύκλου επιμόρφωσης σε θέματα ΕξΑΕ από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης, την οποία θα 

βρείτε στη διεύθυνση: https://forms.gle/8cEhsazCHVVNrzZS8 

 

                      ΟΙ  Σ.Ε.Ε ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ                                   Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 

 

                                                                                                                          ΒΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

Ηράκλειο,     29 / 01 /2021 

Αρ. Πρωτ.:      Φ.02/ 112 

Προς:  

• Τους/τις εκπαιδευτικούς των Σχολικών 

Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης (δια των Δ/νσεων) 

Κοιν.: 

• Π.Δ.Ε. Κρήτης 

• Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

Κρήτης 

• Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

Δ/νση: Ρολέν 4 

Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Βιδάκη Ειρήνη 

Τηλ. Γραφ.: 2810 246860, 2810246877 

Κινητό: 6973594108 

Fax: 2810222076 

Ε-mail Γραμματείας: pekeskritis@sch.gr 
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