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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ εξΑΕ
Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης συνεχίζοντας τις προσπάθειές του να υποστηρίξει επιστημονικά και
παιδαγωγικά τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική
διαδικασία, διοργανώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους επιμόρφωσης 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 (eClass 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 διαρθρώνεται σε δύο ενότητες:


1η/ Γνωριμία με τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κατά προτεραιότητα: E-CLASS,
E-ME, WEBEX MEETINGS) και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.



2η/ 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.

Τα θέματα, κυρίως της 1ης ενότητας, θα επαναλαμβάνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που
θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και θα είναι προσβάσιμο μέσα
από το σύνδεσμο που ακολουθεί, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να
επιλέγουν το χρόνο συμμετοχής τους ανάλογα και με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων ξεκινά την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, εκτείνεται, σε πρώτη
φάση, έως περίπου τις διακοπές των Χριστουγέννων και είναι δυναμικό, καθώς διαρκώς
τροποποιούνται τα δεδομένα και προκύπτουν νέες ανάγκες. Συνεπώς, θα επικαιροποιείται
τακτικά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλεύονται καθημερινά το διαδικτυακό τόπο
https://pekes.pdekritis.gr/epimorfosi/ για όλες τις λεπτομέρειες (θέμα, επιμορφωτής-τρια,
χρόνος, σύνδεσμος δωματίου κ.τ.λ.).
Επιπλέον, όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιμορφωτές, σύμφωνα
με το σκοπό και το πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος μπορούν συμπληρώνοντας τη
φόρμα https://tinyurl.com/y5u2cc7k να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αφού έρθουν σε
συνεννόηση με το/τη ΣΕΕ επιστημονικής ευθύνης.
Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια είναι προαιρετικά, επαναλαμβάνονται πολλά από αυτά και
αφορούν τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όλης της Κρήτης. Συνεπώς, δεν μπορούν
να ληφθούν υπόψη όλες οι τοπικές ιδιαιτερότητες π.χ. τοπικές αργίες.
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