
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα:  Επιμορφωτικό εργαστήριο για τη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο 
 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο βιωματικό εργαστήριο που οργανώνουμε με θέμα: 

«Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο» 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 12:00 – 14:00 στο 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

στην Κηπούπολη.  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να 

ετοιμάσουν και να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας μαθήματα (εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης) για 

τους μαθητές τους με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο, κυρίως με τον πειραματισμό με 

εικονικά και απομακρυσμένα εργαστήρια, μέσα σε ένα σαφές και σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη 

διαδικασία δημιουργίας εκπαιδευτικών βίντεο, ξεκινώντας από το σωστό στήσιμο του χώρου 

βιντεοσκόπησης μέχρι και τη διαδικασίας επεξεργασίας του βίντεο, κοινοποίησης και 

υποτιτλισμού. 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε καθηγητές του κλάδου ΠΕ04, αλλά και σε καθηγητές άλλων 

ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία βίντεο, αν δεν παρακωλύεται η λειτουργία του 

σχολείου τους. 

Εισηγήτρια είναι η κ. Τσουρλιδάκη Ελευθερία, Φυσικός, από το τμήμα Έρευνας και  Ανάπτυξης της 

Ελληνογερμανικής Αγωγής η οποία υλοποιεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα ASSESS 

(https://assess.nuclio.org/) και Digi-Science (https://digi-science.ea.gr/). 

 
 
Ηράκλειο, 16/11/2022 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/2975 

 
Προς:  Τα Γυμνάσια και Λύκειο του Ν.  Ηρακλείου 

Υπόψη: 
Α)  καθηγητών ΠΕ04 
Β) καθηγητών άλλων κλάδων που ενδιαφέρονται για 
το θέμα 

  
Κοιν.  1) Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

2) ΠΔΕ Κρήτης 
3) 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

 
Εσωτερική  Διανομή:  Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κρήτης, Σωτηρία Μαρτίνου 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 
Δ/νση: Ρολέν 4 
Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Πληροφορίες:   Αθηνά Γκινούδη 
Email:   aginoudi@gmail.com 
Τηλ.:   6944705010 
 
Τηλ.Γραμματείας ΠΕ.Κ.Ε.Σ : 2810 246860 – 
 342206 – 246400 
Fax: 2810222076  
 
 



Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα  συμμετοχής μέχρι και 

την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 στο https://t.ly/PN-t Επίσης, για τις ανάγκες του 

εργαστηρίου οι  συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. 

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ04 

Αθηνά Γκινούδη 

Μαρία Καλαθάκη  


