
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/νση: Ρολέν 4  * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Λήδα Ζαμπετάκη
 Τηλ. : 2810 246868 – 246860 – 342206
 Fax: 2810222076  Κινητό:6971648614 
 Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
            προσωπ.  : leda  @  her  .  forthnet  .  gr     

ΘΕΜΑ: “ Επιμορφωτικές συναντήσεις για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση” 

Σχετ. : 1) το με αριθμ. πρωτ.  39676/Δ2/20-3-2020 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
θέμα: “Διαβίβαση οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση”

Σε  συνεργασία   με  τους  Υπεύθυνους  Ομάδας  Φυσικής  Αγωγής  και

Σχολικού  Αθλητισμού  των  Διευθύνσεων  Π/θμιας  και  Δ/θμιας  Εκπ/σης

Ηρακλείου,  καλούμε  τους/τις  εκπαιδευτικούς  Φυσικής  Αγωγής  των

οικείων σχολικών μονάδων σε επιμορφωτική συνάντηση την Τετάρτη 1

και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 με θέμα: 

“Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες της εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης”.  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ηράκλειο, 27/3/2020
Αρ. Πρωτ.: Φ2/732

                          

Προς: 
1. Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης 
Ηρακλείου
2. Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ηρακλείου
3. Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε. Ηρακλείου
(διά των Δ/νσεων ΔΕ & ΠΕ)
4. Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής 
(δια των Διευθυντών τους)
5. Υπεύθυνοι Ομάδας Φυσικής 
Αγωγής Π.Ε. & Δ.Ε. Ηρακλείου

Κοιν. 
Περιφεριακός Διευθυντής Π/θμιας & 
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
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Σκοπός  της  συνάντησης  είναι  η  καθοδήγηση  και  η  υποστήριξη  των

εκπαιδευτικών μας στην οργάνωση της δομής και του περιεχομένου της

εξ  αποστάσεως  επικοινωνίας  τους  με  τους/τις  μαθητές/τριές  τους,

σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και  του επείγοντος της διαδικασίας,

επιλέξαμε  την  πραγματοποίηση  των  επιμορφώσεων  μέσω  της

πλατφόρμας Zoom.us.    Η  χρήση της  συγκεκριμένης πλατφόρμας θα

είναι προσωρινή μέχρι να ομαλοποιηθεί η διαδικτυακή “κυκλοφορία” και

να ολοκληρωθεί η τεχνική μας υποστήριξη στη χρήση άλλων εφαρμογών

(Π.Σ.Δ.,  Webex, κλπ) και σε κάθε περίπτωση έως και τις 10 Απριλίου

2020. Δεν χρειάζεται εγγραφή στο Zoom. Πατώντας στον αντίστοιχο

σύνδεσμο οδηγείστε κατευθείαν στην αίθουσα, δίνοντας μόνο ένα όνομα

της  επιλογής  σας,  με  το  οποίο  θα  είστε  αναγνωρίσιμοι/ες   στους

συμμετέχοντες.

Ημερομηνίες, ομάδες και κωδικοί σύνδεσης

ΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ LINK Meeting
ID

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α Τετάρτη 1/4 12:30-13:30
https://zoom.us/j/545265472 545-265-472 

Β Πέμπτη 2/4 12:30-13:30

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΓΥΜΝΑΣΙΑ Τετάρτη 1/4 14:30-15:30
https://zoom.us/j/511110754  511-110-754 

ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Πέμπτη 2/4 14:30-15:30

Στην Π/θμια η πρώτη ομάδα, περιλαμβάνει τους/τις εκπαιδευτικούς που

εργάζονται  στα  σχολεία  του  Ηρακλείου  και  της  Ν.  Αλικαρνασσού  με

μονό  αριθμό  (π.χ.  1ο,  3ο,  5ο  κλπ)  και  στα  σχολεία  των  Δήμων

Μαλεβιζίου  και  Φαιστού.  Η  δεύτερη  ομάδα  περιλαμβάνει  τους/τις

https://zoom.us/j/545265472
https://zoom.us/j/511110754


εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία του Ηρακλείου και της Ν.

Αλικαρνασσού με ζυγό αριθμό (π.χ. 2ο, 4ο, 6ο κλπ) και στα σχολεία των

Δήμων  Αρχανών,  Βιάννου  ,   Γορτύνης,    Μινώα  Πεδιάδος  και

Χερσονήσου.  Όσοι/ες  είναι  σε  παραπάνω από ένα σχολεία   θα  μπουν

στην ομάδα του σχολείου τοποθέτησης.

Αν  για  κάποιο  λόγο  υπάρξουν  συνάδελφοι  που  δεν  μπορέσουν  να

συνδεθούν,  μετά  το  τέλος  των  online  ενημερώσεων,   θα  τους

κοινοποιηθεί το βίντεο της παρουσίασης για να την παρακολουθήσουν

αργότερα. 

Το πρόγραμμα

- Ενημέρωση για τις μέχρι τώρα γραπτές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

- Επίδειξη των διαθέσιμων πηγών άντλησης εκπαιδευτικού υλικού

- Οδηγίες και παραδείγματα ανά τάξη

- Ερωτήσεις

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της αίθουσας

Η  αίθουσα  θα  είναι  ανοικτή  τριάντα  λεπτά  νωρίτερα  από  την

καθορισμένη  ώρα  έναρξης,  ώστε  να  υπάρχει  χρόνος  για  τις

απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις. 

Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  να  έχετε  τα  μικρόφωνα  σε

κατάσταση mute και το βίντεο κλειστό. Εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις,

θα υποβληθούν στο τέλος. 

Τυχόν άλλες εφαρμογές στον browser (π.χ. Facebook, youtube, κλπ) ή

άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κοντά, πρέπει  να είναι κλειστές για να



διευκολύνεται  η διαδικασία και  να μην παρατηρούνται  παρεμβολές ή

καθυστερήσεις.

Επικοινωνία

Οι  συνάδελφοι  Φυσικής  Αγωγής  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  την

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής (τηλ. 6971648614,

e-mail:  leda@her.forthnet.gr)  ή  με  τους  οικείους  Υπεύθυνους  Ομάδας

Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου, για την Π/θμια:  gfadipeira@dipe.ira.sch.gr

και για την Δ/θμια: gfa@dide.ira.sch.gr ,κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Επί πλέον, κατά το διάστημα 3-10 Απριλίου θα μπορούν να επικοινωνούν

σε  ζωντανή  σύνδεση  μαζί  μας,  για  να  λάβουν  υποστήριξη   στην

δημιουργία  του  εκπαιδευτικού  τους  υλικού,  στην  διεύθυνση:

https://zoom.us/j/800842522 (Meeting  ID:  800-842-522),  ώρα  14:00-

17:00. 

Παρακαλούμε  τους/τις  Διευθυντές/ντριες  των  σχολείων  Π/θμιας  και

Δ/θμιας εκπ/σης  να  ενημερώσουν με τον προσφορότερο τρόπο τους/τις

εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου τους.

Εσωτερική διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
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