
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: Αξιοποίηση διαδικτυακών 

εργαλείων και υπηρεσιών (Web 2.0) στην εκπαιδευτική διαδικασία» 

Προσκαλούμε σε επιμορφωτική ημερίδα, τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών 

Σχολείων της 8ης Ενότητας Ηρακλείου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης του συνημμένου πίνακα, με 

θέμα: «Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και υπηρεσιών (Web 2.0) στην εκπαιδευτική 

διαδικασία», ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιήθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης. 

Ειδικότερα, στην εποχή μας οι διαδικτυακές εφαρμογές και οι ασύρματες επικοινωνίες 

αλλάζουν το τοπίο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και δημιουργούν νέα πεδία 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων. Στο χώρο του σχολείου οι δυνατότητες 

των ΤΠΕ βοηθούν ώστε να δημιουργηθούν πολλά και διαφορετικά μαθησιακά - εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην αλληλεπίδραση, στη συνεργασία και 

τη μάθηση. Για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μαθητές καλούνται να 

αλληλοβοηθούνται και να αλληλοϋποστηρίζονται παρέχοντας ταυτόχρονα αμοιβαία 

αλληλοτροφοδότηση για την ατομική και την ομαδική τους απόδοση. Καλό θα είναι λοιπόν 

κάθε εκπαιδευτικός να μπορεί να εντάσσει τα σχέδια εργασίας στο μάθημά του, 

μετασχηματίζοντας με ευελιξία το ΑΠΣ και εντάσσοντας σε αυτό διαθεματικές 

δραστηριότητες, ευέλικτες και δημιουργικές που προωθούν εποικοδομητικές μορφές 
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Προς:  

Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους 

Προϊσταμένους /ες των Δημοτικών   

Σχολείων 8ης Ενότητας Ηρακλείου της 

συνημμένης κατάστασης 

 

Κοιν.:         

1) κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   

και Δ.Ε. Κρήτης 

3) Τον κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης 

Ν. Ηρακλείου 
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διδασκαλίας. Εν τέλει σκοπός της ημερίδας είναι να παρέχει την κατάλληλη επιμόρφωση 

στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα 

παραπάνω. 

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 στο 1ο 

ΔΣ Μοιρών από τις 8:00 – 14:00, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, καθώς και 

σύμφωνα με το απόσπασμα της απόφασης της Πράξης 1/09-01-2019, της Ολομέλειας του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε Κρήτης που αφορούσε τον ετήσιο προγραμματισμό του, αλλά και με την 

αριθ. πρωτ. 4927/15.04.2019 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης Κρήτης. 

 Τα Δημοτικά Σχολεία του συνημμένου πίνακα δε θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα 

διεξαγωγής της επιμορφωτικής ημερίδας. Η  συμμετοχή των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν 

στα Δημοτικά Σχολεία του συνημμένου πίνακα είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ. 1, του 

άρθρου 17), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. 

Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-Δ/ντριες των σχολείων του συνημμένου πίνακα: 

• να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα 

λειτουργήσουν τα σχολεία 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 

• να επισημάνουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό την αναγκαιότητα της έγκαιρης 

προσέλευσής του (8.00 π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την τήρηση του προγράμματος 

και την επίτευξη των επιμορφωτικών στόχων.   

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της ημερίδας και τον πίνακα δημοτικών σχολείων που αφορά 

η παρούσα πρόσκληση.    

Συνημμένα: σελ. 2   

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και υπηρεσιών (Web 2.0) στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

Χώρος: 1ο ΔΣ Μοιρών 

Διοργάνωση: Μπαγιάτη Ειρήνη – ΣΕΕ 8ης Ενότητας Ηρακλείου του ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Επιμορφωτής: Γιώργος Περικλειδάκης – Επιμορφωτής Β΄επιπέδου στις ΤΠΕ 

Επιμορφούμενοι: Εκπαιδευτικοί Δ.Σ. του συνημμένου πίνακα της 8ης  Ενότητας Ηρακλείου 

8.00-8.30: Προσέλευση-Εγγραφές 

8.30-9.00: Γ. Περικλειδάκης: Το διαδίκτυο ως εκπαιδευτικό εργαλείο - Εμπλουτισμένη εισήγηση 

Τα Εργαλεία και οι υπηρεσίες Web 2.0 στη διδακτική πράξη 

9.00-10.30: Εργαστήριο Η/Υ-Εργασία ομάδες 2-3 εκπαιδευτικών 

• Αξιοποίηση εκπαιδευτικών αποθετηρίων στην διδακτική πράξη 

• Δημιουργία comic  

• Επεξεργασία εικόνων στο Διαδίκτυο-Σύννεφα ετικετών 

10.30-11.00: Διάλειμμα 

11.00-12.30: Εργαστήριο Η/Υ- Εργασία σε ομάδες 2-3 εκπαιδευτικών 

• Υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού δεδομένων στο Διαδίκτυο 

• Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης - εφαρμογές Google (διαμοιραζόμενα έγγραφα, συνεργατική 

δημιουργία και διαμοίραση ερωτηματολογίων) 

 

12.30-12.45: Διάλειμμα 

12.45-13.15: Εργαστήριο Η/Υ- Εργασία σε ομάδες 2-3 εκπαιδευτικών 

• Δημιουργία Ιστολογίου 

 

13.15-14.00: Παρουσίαση προτάσεων αξιοποίησης εργαλείων και εφαρμογών από τις ομάδες των 

εκπαιδευτικών. 



 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δημοτικών Σχολείων 8ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

1) ΓΑΛΙΑΣ 

2) ΖΑΡΟΥ 

3) 1ο ΜΟΙΡΩΝ 

4) 1ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 


