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Ηράκλειο, 27 Απριλίου 2020 

Αρικ. Πρωτ. Φ2/907 

Προσ:  

1. χολικζσ μονάδεσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ 

2. Σουσ κ.κ. κεολόγουσ κακθγθτζσ/τριεσ των 

Ημεριςιων και Εςπερινϊν Γυμναςίων, Γεν. 

Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. των Δ/νςεων Δ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, Λαςικίου, 

Ρεκφμνου, Χανίων 

Κοιν.:  

1. Π.Δ.Ε. Κριτθσ 

2. Διευκφνςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ηρακλείου, 

Λαςικίου, Ρεκφμνου, Χανίων 

 

Θζμα: 2οσ κφκλοσ επιμορφωτικϊν τθλεδιαςκζψεων για κεολόγουσ εκπαιδευτικοφσ.  

χετ.: Αρ. Πρωτ. 38942/Δ2/18-03-2020, με κζμα «Οδθγίεσ Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων Εξ 

Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ με φγχρονθ Μζκοδο Διδαςκαλίασ» και Αρ. Πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020, 

με κζμα «Διαβίβαςθ Οδθγιϊν για Αςφγχρονθ εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ». 

 

Α γ α π θ τ ο ί  κ α ι  α γ α π θ τ ζ σ  ς υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

Χ ρ ι ς τ ό σ  Α ν ζ ς τ θ !  Χ ρ ό ν ι α  π ο λ λ ά ,  ε υ φ ρ ό ς υ ν α ,  α ν α ς τ ά ς ι μ α !  

το αϋ μζροσ του 2ου κφκλου των τθλεςυνεργαςιϊν μασ, με κζμα τθν εκπαίδευςθ από 

απόςταςθ ςτα Θρθςκευτικά, επικεντρωκικαμε ςτο μεκοδολογικό πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ από 

απόςταςθ κακϊσ και ςτισ πλατφόρμεσ Webex, e-class και e-me.  

το αϋ μζροσ του προγράμματοσ (ολοκληρϊθηκε) ζγιναν οι παρακάτω τηλεδιαςκζψεισ:  

1. Σετάρτθ, 22/4/2020, ϊρα 18:00-19:00: Παιδαγωγικζσ και τεχνολογικζσ διαςτάςεισ τθσ 
εκπαίδευςθσ από απόςταςθ (Γεϊργιοσ τριλιγκάσ). 

2. Πζμπτθ, 23/4/2020, ϊρα 18:00-19:00: Προτάςεισ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ με τθν πλατφόρμα 
Webex (τζφανοσ Παναγιωτόπουλοσ).  

3. Παραςκευι, 24/4/2020, ϊρα 18:00-19:00: Προτάςεισ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ με τθν 
πλατφόρμα e-class (Γεϊργιοσ αμουράκθσ). 

4. άββατο, 25/4/2020, ϊρα 18:00-19:00: Προτάςεισ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ με τθν πλατφόρμα 
e-me (Μάρκοσ Μάρκου). 

υνεχίηουμε με το βϋ μζροσ, ςτο οποίο κα επικεντρωκοφμε ςε ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ 
προτάςεισ, διδακτικά εργαλεία και πρακτικζσ, με τθ ςυμμετοχι ςυναδζλφων εκπαιδευτικϊν, όπωσ 
και ςτο αϋ μζροσ,  οι οποίοι κα ειςθγθκοφν.  

Πρόγραμμα του βϋ μζρουσ τηλεδιαςκζψεων:  

1. Δευτζρα 27/4/2020, 17:30-19.00 (ϊρα ςφνδεςθσ: 17:15-17:30):  

 Θρθςκευτικά ςτο messenger - Στερεότυπα και ορκόδοξθ κεολογία (Παναγιϊτθσ 
Αςθμακόπουλοσ).  

 Από τθν παραδοςιακι ςτθν ψθφιακι αξιολόγθςθ του μακθτι. Μία πρόταςθ για το μάκθμα 
των Θρθςκευτικϊν (MCME) (Γεϊργιοσ Μζμοσ). 



 

2. Σετάρτθ 29/4/2020, 17:30-19:00 (ϊρα ςφνδεςθσ: 17:15-17:30):  

 "Οι περιοδείεσ του αποςτόλου Παφλου". Δειγματικζσ Δραςτθριότθτεσ από απόςταςθ 
(Δθμιτριοσ Χοϊλοφσ).  

 Δειγματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ διδαςκαλία από απόςταςθ (Ιορδάνα Δοφκθ).  

 Αποτίμθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 
(Βαςιλικι Ιορδανίδου). 

3. Πζμπτθ 30/4/2020, 17:30-19:00 (ϊρα ςφνδεςθσ: 17:15-17:30):  

 Εργαςτιριο από απόςταςθ: Σχεδιάηοντασ ζνα μάκθμα ςτθν πλατφόρμα e-class (Γεϊργιοσ 
αμουράκθσ, τζφανοσ Παναγιωτόπουλοσ). 

τισ τθλεδιαςκζψεισ μπορείτε να ςυμμετζχετε με διάφορουσ τρόπουσ: Με Η/Τ ι laptop (που 

διακζτει θχεία ι ακουςτικά, μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα) ι smartphone ι απλό κινθτό ι 

ςτακερό τθλζφωνο. υςτινεται θ ςυμμετοχι με Η/Τ, για τθν πλιρθ και ευχερι πρόςβαςθ ςτο υλικό 

που κα παρουςιαςτεί. υμμετζχοντασ με απλό ι ςτακερό τθλζφωνο κα ζχετε πρόςβαςθ μόνο με 

ιχο.  

Παρακαλϊ για τθν ζγκαιρθ ςφνδεςι ςασ, ϊςτε να μθ χακεί χρόνοσ ςε ηθτιματα τεχνικισ 

φφςθσ. Για να ςυνδεκείτε πατιςτε, λίγο πριν τθν ζναρξθ τθσ τθλεδιάςκεψθσ, ςτθ διεφκυνςθ: 

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/striligkas 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/τριεσ των ςχολείων για τθν ενθμζρωςθ των κεολόγων 

εκπαιδευτικϊν. Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτισ παραπάνω τθλεδιαςκζψεισ είναι προαιρετικι. 

 

Με αναςτάςιμουσ χαιρετιςμοφσ, 

 

Γεϊργιοσ τριλιγκάσ  

υντονιςτισ Ε.Ε. κλάδου ΠΕ01 

 

 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Οργανωτικι υντονίςτρια ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ  

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/striligkas

