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Αρθ.   Πρωτ:   Φ2/461  
 
 
ΠΡΟΣ:     1.   τους   Διευθυντές   και   Καθηγητές   των  
Σχολείων   της   Παιδαγωγικής   μου   Ευθύνης   στα  
Χανιά  

2.   τους   Καθηγητές   Φυσικών   Επιστημών  
(ΠΕ04,)   των   περιοχών   της   Επιστημονικής   μου  
Ευθύνης   στην   Κρήτη  

3.   τους   Εκπαιδευτικούς   όλων   των   ειδικοτήτων  
και   των   τριών   βαθμίδων   Εκπαίδευσης   που  
ενδιαφέρει   το   θέμα  
 
 
 
 
ΚΟΙΝ:   
1.   ΠΔΕ   Κρήτης   (ΠΕΚΕΣ   Κρήτης)  
2.   Δ/νσεις   Β/θμιας   Εκπαίδευσης   Κρήτης  

ΘΕΜΑ:    Συμμετοχή   στο   δίκτυο   των   Εκπαιδευτικών   ‘ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ   ΤΟΝ   ΙΔΑΝΙΚΟ   ΚΑΘΗΓΗΤΗ’  
Το  δίκτυο  Εκπαιδευτικών  ‘ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΙΔΑΝΙΚΟ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ’  αποτελεί  μια  ασύγχρονη  μορφή            
τηλεπικοινωνίας  και  τηλεπιμόρφωσης  καθηγητών  σχολείων  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  με  άλλους           
εκπαιδευτικούς  και  από  τις  τρεις  βαθμίδες  εκπαίδευσης.  Δημιουργήθηκε  και  συντονίζεται  από  το  2012              
από  τη  Σχολική  Σύμβουλο  Καθηγητών  Φυσικών  Επιστημών  Δυτικής  Κρήτης  και  λειτουργεί,  μέσω             
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  με  τη  συμμετοχή  Εκπαιδευτικών  πολλών  ειδικοτήτων  και  των  τριών            
βαθμίδων  Εκπαίδευσης  από  την  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό.  Η  προσπάθεια  δημιουργίας  του  είχε  στόχο  στην                
καλύτερη  γνωριμία  και  ευκολότερη  επικοινωνία  εκπαιδευτικών,  την  προσωπική  και  επαγγελματική           
ανάπτυξη,  με  στόχο  την  ανετότερη  και  αποτελεσματικότερη  διαθεματική  διδασκαλία  των  σχολικών            
γνωστικών  αντικειμένων,  και  ειδικότερα  αυτών  των  Φυσικών  Επιστημών  στην  Κρήτη  και  ευρύτερα.  Στην              
περίοδο  της  λειτουργίας  του  έχει  διαμοιραστεί  μεγάλος  αριθμός  αρχείων,  σε  περισσότεροα  από  χίλια              
μέλη,  σε  ψηφιακή  μορφή,  με  χρήσιμο  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  στις  Φυσικές  Επιστήμες,  στη             
Διδακτική,την  Παιδαγωγική,  τις  Νέες  Τεχνολογίες  και  ευρύτερα.  Χρησίμευσε  στην  ενημέρωση  για  ποικίλες             
επιμορφωτικές  δράσεις  που  έλαβαν  χώρα  στην  Κρήτη  και  αλλού  καθώς  και  σε  εξ  αποστάσεως  συνεργασίες                
για  από  κοινού  παραγωγή  εκπαιδευτικού  έργου.  Το  δίκτυο  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  περισσότερο  στην              
Ενδοσχολική  εξ  Αποστάσεως  Επιμόρφωση  των  Διευθυντών  και  Καθηγητών  των  σχολείων  της  Κρήτης  και              
ευρύτερα  σε  διάφορα  γνωστικά  αντικείμενα,  με  τα  σύγχρονα  ψηφιακά  εργαλεία,  ώστε  οι  συμμετέχοντες              
εκπαιδευτικοί  να  διαμοιράζονται  πληροφορία,  γνώση  και  σοφία  με  στόχο  την  προσωπική  και             
επαγγελματική   τους   ανάπτυξη   και   κατά   συνέπεια   των   μαθητών   τους.   
Η  συμμετοχή  στο  δίκτυο  είναι  προαιρετική,  χωρίς  να  εμποδίζει  τη  λειτουργία  των  σχολείων  στη  διεύθυνση                
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3WTnT6j_H_88NFEdE2vVUhrTPKoA42BQxQ0B9z87_7Qop 
vQ/viewform  
 
Πιστό   αντίγραφο  
στη   Γραμματεία   του   ΠΕΚΕΣ  
 
 
 
Εσωτερική   Διανομή:   Οργανωτική   Συντονίστρια   ΠΕΚΕΣ   Κρήτης  

Με   τιμή  
 
 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ   ΜΑΡΙΑ  
Συντονίστρια   Εκπαιδευτικού   Έργου   
Φυσικών   Επιστημών   Κλάδου   ΠΕ04  
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