
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ70 σε επιμόρφωση 
 

Σχετ.:  
 Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α΄/1-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών 

σχολείων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄), άρθρο 17, π.1 

 Ν.4299/2018, Απόφαση αριθμ.158733/ΓΔ4, άρθρο 3, π.3, εδάφιο θ: «Ενιαίος Κανονισμός 
Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα 
καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» 

 Πράξη 20/30-09-2019 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π∆Ε Κρήτης 

 Αρ. Πρωτ. 38091/Δ2/16-03-2020, με θέμα «Οδηγίες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση»  

 Αρ. Πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020, με θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση». 

 Αρ. Πρωτ. 40209/Δ1/24-03-2020, με θέμα «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας (για Δημοτικά)». 
 

 

      Προσκαλούμε τους/τις ενδιαφερομένους/ες εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που ακολουθεί, σε σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Βασική επιμορφώτρια 

είναι η κ. Μαγδαληνή (Λίνα) Επταμηνιτάκη, M.ed στις Επιστήμες της Αγωγής -  Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ και Αν. Δ/ντρια του 1ου Δ. Σχ. Γαζίου. Θέμα της επιμόρφωσης 

είναι: 

 

ΟΟ   ρρ όό λλ οο ςς   κκ αα ιι   ττ οο   ππ αα ιι δδ αα γγ ωω γγ ιι κκ όό   ππ λλ αα ίί σσ ιι οο   ττ οο υυ   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ οο ύύ   υυ λλ ιι κκ οο ύύ   

σσ ττ ηη νν   ΕΕ ξξ   ΑΑ ππ οο σσ ττ άά σσ εε ωω ςς   ΣΣ χχ οο λλ ιι κκ ήή   ΕΕ κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη  

          

      Σκοπός είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών με τις αρχές της ΕξΑΕ και το ρόλο του 

παιδαγωγικού πλαισίου του υλικού σε περιβάλλον ΕξΑΕ, όπως και η εξοικείωσή τους με τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό με βάση τις αρχές αυτές. Πιο συγκεκριμένα, βασικοί στόχοι της 

επιμόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί: 

 
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: Κουτσουράκη Στέλα 
      Τηλ.: 2810 246860 - 342206 - 246400 
      Fax: 2810222076 *  
      Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
      Ε-mail προσωπ.: stkoutsour@gmail.com  
 

Ηράκλειο, 11/05/2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1026 

 

Προς:  
Τους/τις κ.Δ/ντές-τριες και τους/τις 
εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Δημ. Σχ. της 9ης 
ενότητας Ηρακλείου 

 
Κοιν.: 
1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νση  Α/βάθμιας Εκπ/σης Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου 



 να μπορούν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού της ΕξΑΕ  

 να επιλέγουν τους κατάλληλους τύπους δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες των 

μαθητών τους,  

 να εμπλουτίζουν το υφιστάμενο υλικό με δραστηριότητες, βασιζόμενοι τις αρχές της ΕξΑΕ  

 να σχεδιάζουν εισαγωγικές παρεμβάσεις με τη μέθοδο της ΕξΑΕ  

 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 

Ώρες 10.00-12.00 

Ε π ι μ ο ρ φ ώ τ ρ ι ε ς  Η μ ε ρ ο μ η ν ί α  
Ο μ ά δ ε ς  

Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν *  

Μαγδαληνή (Λίνα) Επταμηνιτάκη, M.ed 
στις Επιστήμες της Αγωγής -  Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των 
ΤΠΕ & Αν. Δ/ντρια του 1ου Δ. Σχ. Γαζίου 
"Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση" 
 

Στέλα Κουτσουράκη, ΣΕΕ ΠΕ70 του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  
“Επιπλέον παραδείγματα παραδειγματικών 
σεναρίων” 

Παρασκευή 15/5/2020 Δάσκαλοι Α΄ και Β΄ τάξεων 

Τετάρτη 20/5/2020 Δάσκαλοι Γ΄ και Δ΄ τάξεων 

Πέμπτη 21/5/2020 Δάσκαλοι Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 

 

*Οι Δ/ντές-τριες και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ΠΕ70 (π.χ. Τ.Υ) μπορούν να παρακολουθήσουν 
όποια τηλεδιάσκεψη επιθυμούν.  
 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή:  
Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου κλάδου ΠΕ70 

 

 

Κουτσουράκη Στέλα 


