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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υλοποίηςησ εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 
με θζμα: Η επαυξημζνη πραγματικότητα ςτη διδακτική πράξη». 

 
Προςκαλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ των Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ 8θσ 

Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου τησ ςυνημμζνησ κατάςταςησ, που κατόπιν αίτθςθσ 
τουσ διλωςαν ςυμμετοχι ςτο εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικό πρόγραμμα που 
διοργανϊνουμε με κζμα «Η επαυξημζνη πραγματικότητα ςτη διδακτική πράξη» 
και επιμορφϊτρια τθν κ. Σαββάκθ Αμαλία - εκπαιδευτικό ΠΕ70.  

Σκοπόσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ κα είναι θ εξοικείωςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςτθ 
διδακτικι πράξθ. Η επιμόρφωςθ κα υλοποιθκεί εξ αποςτάςεωσ, με τθ μορφι 
webinars, μζςα από video κακοδιγθςθσ και δραςτθριότθτεσ για πρακτικι εφαρμογι.  

Η ζναρξθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ κα γίνει τθ Δευτζρα 26 
Μαρτίου 2018, οπότε και κα αποςταλεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ενθμερωτικό e-mail, με 
οδθγίεσ για τον τρόπο εγγραφισ τουσ, αλλά και χριςθσ τθσ πλατφόρμασ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ chamilo.  

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται το πρόγραμμα υλοποίθςθσ τθσ εξ αποςτάςεωσ 
επιμόρφωςθσ, που ειδικότερα ςυμπεριλαμβάνει τισ διδακτικζσ ενότθτεσ μαηί με τουσ 
ςτόχουσ τουσ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ.  

 
 

Α/Α Διδακτικζσ Ενότητεσ: 
Ημερομηνία 

Δημοςίευςησ: 
τόχοσ κάθε ενότητασ είναι οι 

επιμορφοφμενοι να: 

1η Γνωριμία με τθν 
πλατφόρμα εξ 
αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ chamilo 

Δευτζρα  26-03-
2018 

εγγραφοφν ςτθν πλατφόρμα εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ chamilo 
εξοικειωκοφν με τθ χριςθ τθσ 

 
 

 

 

 
 
Μοίρεσ, 24/03/2018 
 
Αρ. Πρωτ.:  11 
 
Προσ:   
 
Τουσ κ.κ Δ/ντζσ,/ντριεσ, τουσ 
Προϊςταμζνουσ / εσ και   το Διδ/κό 
Προςωπικό των Δθμοτικϊν   
Σχολείων 8

θσ
 Περιφζρειασ Ν. 

Ηρακλείου  
 
Κοιν.:         

1) κ. Περιφερειακό Δ/ντι Π.Ε.   
και Δ.Ε. Κριτθσ 

2) κ. Προϊςτάμενο 
Επιςτθμονικισ-
Παιδαγωγικισ 
Κακοδιγθςθσ Π.Ε. Κριτθσ 

3) κ. Δ/ντι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. 
Ηρακλείου 
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Α/Α Διδακτικζσ Ενότητεσ: 
Ημερομηνία 

Δημοςίευςησ: 
τόχοσ κάθε ενότητασ είναι οι 

επιμορφοφμενοι να: 

2η Ειςαγωγι ςτθν 
Επαυξθμζνθ 
Πραγματικότθτα 
(Ε.Π.) 

Δευτζρα   26-
03-2018 

μάκουν: 
τι είναι θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα 
για τισ εφαρμογζσ, αλλά και τα 
πλεονεκτιματα χριςθσ τθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ 
να χρθςιμοποιοφν τθν εφαρμογι Ε.Π. 
quiver 

3η Χριςθ εργαλείων 
web 2.0 μζροσ Α 
(πρόγραμμα 
επεξεργαςίασ video) 

Δευτζρα   02-
04-2018 

μάκουν να χρθςιμοποιοφν ζνα 
πρόγραμμα επεξεργαςίασ βίντεο με 
ςτόχο τθν επεξεργαςία και τθ ςφνκεςθ 
βίντεο Ε.Π. 

4η Μία πρϊτθ επαφι με 
το πρόγραμμα Ε.Π. 
HP Reveal 

Δευτζρα   09-
04-2018 

εγγραφοφν ςτθν ιςτοςελίδα του 
προγράμματοσ Ε.Π. HPreveal 
μάκουν κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ 
για τθ λειτουργία του studio Ε.Π. 
ΗPreveal, κακϊσ και τθσ εφαρμογισ που 
το ςυνοδεφει 

5η Επαφξθςθ ζντυπου 
υλικοφ με εικόνα. 

Δευτζρα   16-
04-2018 

μάκουν: 
 πϊσ μποροφμε να επαυξιςουμε 
ζντυπο υλικό, προςκζτοντασ ςε αυτό 
εικόνα με τθ χριςθ του HPreveal 
ςε ποια μακιματα και πϊσ μπορεί να 
μασ φανεί χριςιμθ θ επαφξθςθ με εικόνα 

6η Χριςθ εργαλείων 
web 2.0 μζροσ Β ( 
powerpoint, 
πρόγραμμα 
εγγραφισ οκόνθσ) 

Δευτζρα   23-
04-2018 

μάκουν πϊσ μποροφμε να 
δθμιουργιςουμε μία παρουςίαςθ 
powerpoint για ζνα οποιοδιποτε μάκθμα 
και να τθ μετατρζψουμε ςε βίντεο με τθ 
βοικεια ενόσ προγράμματοσ εγγραφισ 
οκόνθσ 

7η Επαφξθςθ ζντυπου 
υλικοφ με video 

Δευτζρα   30-
04-2018 

μάκουν: 
 πϊσ μποροφμε να επαυξιςουμε 
ζντυπο υλικό, προςκζτοντασ ςε αυτό 
βίντεο με τθ χριςθ του HPreveal 
ςε ποια μακιματα και πϊσ μπορεί να 
μασ φανεί χριςιμθ θ επαφξθςθ με βίντεο 

8η Επαφξθςθ ζντυπου 
υλικοφ με url 

Δευτζρα   07-
05-2018 

μάκουν: 
 πϊσ μποροφμε να επαυξιςουμε 
ζντυπο υλικό, προςκζτοντασ ςε αυτό url 
με τθ χριςθ του HPreveal 
ςε ποια μακιματα και πϊσ μπορεί να 
μασ φανεί χριςιμθ θ επαφξθςθ με url 

 



Α/Α Διδακτικζσ Ενότητεσ: 
Ημερομηνία 

Δημοςίευςησ: 
τόχοσ κάθε ενότητασ είναι οι 

επιμορφοφμενοι να: 

9η Επαφξθςθ ζντυπου 
υλικοφ με quiz 

Δευτζρα    14-
05-2018 

μάκουν: 
 πϊσ μποροφμεe να δθμιουργιςουμε 
ζνα onlinequiz 
πϊσ μποροφμε να το 
χρθςιμοποιιςουμε για επαφξθςθ 
ζντυπου υλικοφ με τθ βοικεια του 
HPreveal 

10η Τελικι 
δραςτθριότθτα 

Δευτζρα    21-
05-2018 

εφαρμόςουν ςυνδυαςτικά όςα ζμακαν 
κάνοντασ επαφξθςθ ενόσ διδακτικοφ 
αντικειμζνου τθσ επιλογισ τουσ 

 
Σε κάκε διδακτικι ενότθτα κα υπάρχει μία υποχρεωτική δραςτηριότητα, 

τθν οποία οι επιμορφοφμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν μζςα ςτο 
χρονικό διάςτθμα των δφο εβδομάδων. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι διδακτικζσ ενότητεσ 
3η και 4η, για τισ οποίεσ κα δοκεί το χρονικό διάςτθμα των τριών εβδομάδων για τθν 
υποβολι των δραςτθριοτιτων τουσ, λόγω των εορτϊν του Πάςχα.  

Μετά το πζρασ τθσ επιμόρφωςθσ κα δοκοφν βεβαιώςεισ παρακολοφθηςησ 
25 ωρών. Προχπόκεςθ λιψθσ τθσ βεβαίωςθσ είναι θ ολοκλιρωςθ επιτυχϊσ των 
διδακτικϊν ενοτιτων και θ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων αποτίμθςθσ τθσ 
επιμορφωτικισ διαδικαςίασ. 

 Η παροφςα πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα: 
http://ebagiati.weebly.com, ςτθν ενότθτα επιμόρφωςθ - επικείμενα ςεμινάρια. 
 Συνθμμζνα: 1 ςελ.  

                                                                                    
                                  Η χολική φμβουλοσ 

                     8ησ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

                                         

                                  Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη    
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Λίστα σςμμετεσόντων σε σεμινάπιο Επαςξημένηρ Ππαγματικότηταρ 

Απιθμόρ Oνοματεπώνςμο Σσολείο 

1.  Αξεηίλε Μαξία 3
ν
  Γ.. Σπκπαθίνπ 

2.  Αζεκαθίδνπ Χξπζή Γ.. Γαιηάο 

3.  Γεκαξάο εξαθείκ Γ.. Βώξωλ 

4.  Γνπθνπκεηδάθεο Κωλζηαληίλνο Γ.. Κακαξώλ 

5.  Γξακνπληάλε Αιεμάλδξα Γ.. Γαιηάο 

6.  Κακπνπξάθε Μαξία Γ. . Πεηξνθεθαιίνπ 

7.  Καξδάθνπ Ιωάλλα Γ.. Πηηζηδίωλ 

8.  Κνθαξάθε Δπαγγειία Γ. . Πεηξνθεθαιίνπ 

9.  Κνξξα Δπαγγειία 3
ν
  Γ.. Σπκπαθίνπ 

10.  Μαπξνπδή Μαξία 2
ν
  Γ.. Μνηξώλ 

11.  Μειεηάθε νθία Γ. . Πεηξνθεθαιίνπ 

12.  Μειηζζνπξγάθε Καιιηόπε Γ..  ίβα 

13.  Μηραειίδνπ Αγγειηθή Γ.. Πηηζηδίωλ 

14.  Νηξεηάθεο Δκκαλνπήι Γ. . Πεηξνθεθαιίνπ 

15.  Παλαγηώηνπ Άλλα Γ.. Αληηζθαξίνπ 

16.  Παηζνπξάθε Χξηζηίλα-Μαξία Γ.. ίβα 

17.  Πέηηα Ινπιία Γ.. Πόκπηαο 

18.  Ρνύθζηνπι νύζκα-ειήλε Γ.. Πηηζηδίωλ 

19.  αββάθε Αζελά 2
ν
  Γ. . Σπκπαθίνπ 

20.  ακώιε Μαξηάλλα Γ. . Πόκπηαο 

21.  Χηιεηδάθε Γάθλε Γ.. Γαιηάο 


