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ΠΡΟΣ:  

1. Τους/τις Εκπαιδευτικούς ΠΕ 82, ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ των Σχολικών Μονάδων 
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. ,  
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
(διά των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης)

Κοιν.: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

Θέμα: "Πρόσκληση σε επιμορφωτικές δράσεις"

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης (πράξη 19/12-10-2020)  σας ενημερώνουμε

για τη διοργάνωση των ακόλουθων επιμορφωτικών δράσεων:

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 

12/05/2021

Διαδραστική

λειτουργία

προσομοιωτή

τόρνου

Στη  δράση  αυτή  θα  γίνει  αναλυτική  παρουσίαση

προγράμματος  προσομοίωσης  εργαλειομηχανής  τόρνου.

Κύριος εισηγητής θα είναι ο συνάδελφος εκπαιδευτικός ΠΕ82

κ. Μάνιος Στέφανος.  Για την καλύτερη οργάνωση της δράσης

παρακαλώ όποιος επιθυμεί να έχει προβεί στην εγκατάσταση

της εφαρμογής ως ακολούθως:

Για εγκατάσταση σε pc με windows 
Εγκατάσταση προσομοιωτή 
τόρνου (φιλική)  https  ://  virtlabs  .  tech  /1  k  62-  lathe  -  machine  -  
simulator  /   
 Εναλλακτικά (πιο πολύπλοκη)
1o Βήμα: Εγκατάσταση 
εξομοιωτή android  https  ://  www  .  ldplayer  .  net  /  
2o Bήμα: Εγκατάσταση προσομοιωτή 
τόρνου  https  ://  napkforpc  .  com  /  apk  /  com  .  virtlab  .  lathesim  _  lite  
 Για εγκατάσταση σε κινητό
Αναζήτηση στο play store "Lathe Simulator Lite" και 
εγκατάσταση.  
Επίσης,  θα  παρουσιαστεί  και  ο  Προσομοιωτής

https://napkforpc.com/apk/com.virtlab.lathesim_lite/
https://www.ldplayer.net/
https://virtlabs.tech/1k62-lathe-machine-simulator/
https://virtlabs.tech/1k62-lathe-machine-simulator/
mailto:kvp2206@gmail.com
mailto:vparisis@sch.gr


συγκόλλησης https  ://  welding  -  game  .  firebaseapp  .  com  /#/  game  /1  

ΔΕΥΤΕΡΑ

17/05/2021

Πανελλαδικώς

εξεταζόμενα

μαθήματα

ειδικοτήτων του

τομέα

Μηχανολογίας. 

Στη  δράση  θα  αναλυθούν  διεξοδικά  οι  διαδικασίες  που

αφορούν  στα  θέματα  Πανελλαδικών  εξετάσεων  όλων  των

μηχανολογικών  ειδικοτήτων  και  της  ειδικότητας  Μηχανικού

Εμπορικού  Ναυτικού  όπως  παιδαγωγικές  πρακτικές  τελικής

προετοιμασίας,  διαδικασίες  εξέτασης,  τρόπος  πρόσβασης.

Εισηγητές θα είναι οι ΣΕΕ ΠΕ82 κ. Ζωγόπουλος, Ε. και Παρίσης,

Β. 

Πέμπτη

20/05/2021

Δίκτυα πλοίου-

Μηχανοστάσιο-

Κύρια και

βοηθητικά

μηχανήματα

πλοίου

Στη δράση αυτή θα παρουσιαστούν σενάρια διδασκαλίας με

χρήση  εξελιγμένων  προγραμμάτων  προσομοίωσης

μηχανοστασίου και δικτύων πλοίου. Κύριος εισηγητής θα είναι

ο συνάδελφος εκπαιδευτικός κ. Διακάκης Νικόλαος.

Όλες  οι  ανωτέρω  δράσεις  θα  υλοποιηθούν  εξ αποστάσεως  σύγχρονα με  χρήση  της

πλατφόρμας webex, ώρες 12.00 έως 14.00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ezogo

Οι ανωτέρω επιμορφωτικές δράσεις  απευθύνονται στους συναδέλφους  ΠΕ82 και ΤΕ Μηχανολόγων

του Τομέα Μηχανολογίας καθώς και του Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν και

δύνανται να τις παρακολουθήσουν. Θερμή παράκληση να τηρηθεί η ώρα προσέλευσης.

Λόγω  των  ειδικών  συνθηκών  εκφράζεται  αδυναμία  στο  να  δοθεί  βεβαίωση  παρακολούθησης.  Οι

ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να δηλώσουν από πριν τη συμμετοχή τους,

απλά καλούνται να σημειώσουν τις ημερομηνίες καθώς δεν θα σταλεί ξεχωριστή πρόσκληση για κάθε

δράση.

Οι ανωτέρω δράσεις έχουν επικουρικό υποστηρικτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο επικουρικής στήριξης

της  μαθησιακής  διαδικασίας  και  ανατροφοδότησης  των  εκπαιδευτικών  διεργασιών  με  χρήση

εργαλείων ΕξΑΕ και υλοποιούνται κατόπιν αιτημάτων συναδέλφων.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική, για όποιον συνάδελφο επιθυμεί και εφόσον δεν

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Παρακαλούνται οι Διευθύντριες και Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. να διευκολύνουν τους ανωτέρω

εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ανωτέρω δράσεις. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού ‘Έργου
ΠΕ82 Μηχανολόγων
Βασίλειος Παρίσης

                                                                                                              

Διανομή:  Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ezogo
https://welding-game.firebaseapp.com/#/game/1
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