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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςε εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικό πρόγραμμα με θζμα: Η 

επαυξημζνη πραγματικότητα ςτη διδακτική πράξη». 

 

Προςκαλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ των Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ 8θσ 

Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου να δθλϊςουν 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. 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα εξοικειωκοφν με τθν επαυξθμζνθ πραγματικότθτα (Ε.Π.) και κα 

μάκουν οι ίδιοι να δθμιουργοφν εκπαιδευτικό υλικό μζςω εργαλείων Ε.Π., 

αποκτϊντασ ζτςι τθ δυνατότθτα να εμπλουτίςουν όποιο διδακτικό αντικείμενο αυτοί 

επικυμοφν. Κάκε διδακτικι ενότθτα χρειάηεται από μιςι ζωσ δφο ϊρεσ, ανάλογα με 

τον βακμό που κα κελιςει να εμβακφνει ο κάκε επιμορφοφμενοσ. Περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ, για τθν επικείμενθ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ ςτθν επαυξθμζνθ 
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πραγματικότθτα, μπορείτε να βρείτε ςτο ειςαγωγικό βίντεο που είναι αναρτθμζνο 

ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: https://www.youtube.com/watch?v=cOauptzkH8k . 

Μετά το πζρασ τησ επιμόρφωςησ θα δοθοφν βεβαιώςεισ παρακολοφθηςησ 

25 ωρών. Προχπόκεςθ λιψθσ τθσ βεβαίωςθσ είναι θ ολοκλιρωςθ επιτυχϊσ των 

διδακτικϊν ενοτιτων και θ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων αποτίμθςθσ τθσ 

επιμορφωτικισ διαδικαςίασ. 

Δυνατότητα ςυμμετοχήσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιασ 

εκπαίδευςησ κλάδου δαςκάλων (ΠΕ70) τθσ 8θσ Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου. Όςοι 

ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν τθν επιμόρφωςθ, μποροφν να δθλϊςουν 

ςυμμετοχι ςτθ φόρμα: https://goo.gl/forms/nvD1Du3SHfJg1XOp1 ζωσ τη Δευτζρα 5  

Μαρτίου 2018. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων κα είναι περιοριςμζνοσ. Η επιλογι 

των εκπαιδευτικϊν που κα ςυμμετζχουν ςτο επιμορφωτικό πρόγραμμα Ε.Π. κα γίνει 

με βάςθ τθν  προτεραιότθτα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

Το χρονοδιάγραμμα τθσ επιμόρφωςθσ κα εκτείνεται από τα τζλθ Μαρτίου 

ζωσ τον Ιοφνιο 2018 και με επόμενθ εγκφκλιο κα ανακοινωκεί θ αναλυτικι 

περιγραφι του αντικειμζνου των εξ αποςτάςεων μακθμάτων που κα περιλαμβάνει.  

 Η παροφςα πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://ebagiati.weebly.com, ςτθν ενότθτα επιμόρφωςθ - επικείμενα ςεμινάρια.                                                      

                                

                                  Η χολική φμβουλοσ 

                     8ησ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

                                         

                                  Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη    

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cOauptzkH8k
https://goo.gl/forms/nvD1Du3SHfJg1XOp1
http://ebagiati.weebly.com/

