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Το ΕΚΦΕ Χανίων σε συνεργασία με τις συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου 
ΠΕ04 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης κ.  Γκινούδη Αθηνά και  κ.  
Καλαθάκη  Μαρία,  διοργανώνουν  ημερίδα  κατάρτισης  για  τους  εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 – 14:30

στις εγκαταστάσεις του ΕΚΦΕ Χανίων, 

με θέμα:

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δημιουργία 
εκπαιδευτικών βίντεο

Στόχος της ημερίδας είναι να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να 
ετοιμάσουν και να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας μαθήματα για τους μαθητές τους 
στις περιπτώσεις της εξ’ αποστάσεως/διαδικτυακής διδασκαλίας ή και σε περιπτώσεις 
υβριδικής διδασκαλίας (εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης), κυρίως με τον πειραματισμό 
με  εικονικά  και  απομακρυσμένα  εργαστήρια  μέσα  σε  ένα  σαφές  και  σύγχρονο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο.  Το εκπαιδευτικό πλαίσιο που προτείνει  το παρόν πρόγραμμα 
έχει  σχεδιαστεί  με   κύριο  στόχο  την  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  των  μαθητών 
καλλιεργώντας  παράλληλα  τις  έννοιες  της  ισότητας,  της  συμπερίληψης  και  της 
διαφορετικότητας.  Κατά  τη  διάρκεια  της  ημερίδας  οι  συμμετέχοντες  θα  έχουν  την 
ευκαιρία  να  δουν  υλικό  κατάρτισης  και  πηγές  για  την  σωστή  χρήση  ψηφιακών 
εργαλείων στην εκπαίδευση καθώς και  υλικό κατάρτισης  για το σχεδιασμό και  την 
υλοποίηση  μαθημάτων  σε  εξ’  αποστάσεως/διαδικτυακά  και  υβριδικά  πλαίσια 



διδασκαλίας.  Το  δεύτερο  μέρος  της  ημερίδας  θα  αφιερωθεί  στη  δημιουργία 
εκπαιδευτικών  βίντεο.  Οι  συμμετέχοντες  θα  δουν  τα  βασικά  βήματα  δημιουργία 
εκπαιδευτικών βίντεο και θα γνωρίσουν τα βασικά ψηφιακά εργαλεία που χρειάζονται 
για τη δημιουργία τους.

Η  ημερίδα  θα  πραγματοποιηθεί  στο  πλαίσιο  το  προγράμματος   Digi-Science 
(https  ://  digi  -  science  .  ea  .  gr  /  ) που συγχρηματοδοτείται από τo πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εισηγήτρια στην ημερίδα είναι η κ. Τσουρλιδάκη Ελευθερία από το τμήμα Έρευνας και 
Ανάπτυξης  της  Ελληνογερμανικής  Αγωγής.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  ημερίδας  θα 
δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Πρόγραμμα ημερίδας

12.30 – 12.50 Ψηφιακές δεξιότητες: Ποιες είναι και ποιος ο ρόλος τους;

12.50 – 13.20 Διδασκαλία σε εξ’ αποστάσεως/διαδικτυακά και υβριδικά πλαίσια

13.20 – 13.30 Διάλειμμα

13.30 – 14.20 Εργαλεία και κατάρτιση για τη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο

14.20 – 14.30 Αξιολόγηση του υλικού – Συζήτηση

Δηλώσεις συμμετοχής: https  ://  t  .  ly  /  fye  0    

https://t.ly/fye0
https://digi-science.ea.gr/

