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Ηράκλειο, 16-1-2019 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/50 
 
ΠΡΟΣ: 1. τους Διευθυντές και Καθηγητές 
των Σχολείων της Παιδαγωγικής μου 
Ευθύνης στα Χανιά 
2. τους Καθηγητές Φυσικών Επιστημών 
(ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ 12.10) των περιοχών 
της Επιστημονικής μου Ευθύνης στην 
Κρήτη 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης  
2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

 
ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΕΣΩ EMAILS, Εξ Αποστάσεως Επικοινωνία και Επιμόρφωση των Καθηγητών στα Σχολεία της 
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής μου Ευθύνης 
 

Στην αρχή της θητείας μου ως Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 
Δυτικής Κρήτης, το 2012, δημιούργησα το δίκτυο Εκπαιδευτικών ‘ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ’, το οποίο λειτουργεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη συμμετοχή 
Εκπαιδευτικών πολλών ειδικοτήτων και των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Στην εξαετία της λειτουργίας του έχει διαμοιραστεί μεγάλος αριθμός αρχείων, σε 
ψηφιακή μορφή, με χρήσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στις Φυσικές Επιστήμες, στη Διδακτική, 
την Παιδαγωγική, και ερύτερα. 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, με το συντονισμό μου.  
Το δίκτυο αξιοποιήθηκε, και μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο από τη νέα μου θέση της 
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 
Φυσικές Επιστήμες του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κρήτης, στην 
Ενδοσχολική εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Διευθυντών και Καθηγητών των σχολείων της 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής μου ευθύνης στην Κρήτη. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
διαμοιράζονται πληροφορία, γνώση και σοφία με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους 
ανάπτυξη.  

Όσοι Εκπαιδευτικοί, με οποιαδήποτε ειδικότητα, των σχολείων της Παιδαγωγικής μου 
Ευθύνης στα Χανιά, καθώς επίσης και Καθηγητές Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ 12.10) 
της Κρήτης (Απόφαση ΠΔΕ Κρήτης αρθΠρωτ 12931/24-10-2018, με ανακοινοποίηση 7-12-2018) 
επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-2019 στο δίκτυο 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ακόμα κι αν συμμετέχουν ήδη, καλούνται να δηλώσουν 
(ή να ξανα-δηλώσουν οι παλαιότεροι) την επιθυμία συμμετοχής τους μέσω των προσωπικών τους 
emails.  
Η συμμετοχή είναι προαιρετική, χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία των σχολείων, καθώς αποτελεί 
ασύγχρονη μορφή τηλεπικοινωνίας και τηλεπιμόρφωσης. 

Στην προσπάθειά μου να γνωριστούμε καλύτερα και να επικοινωνήσουμε ευκολότερα, να 
αναπτυχθούμε προσωπικά και επαγγελματικά, με στόχο την ανετότερη και αποτελεσματικότερη 
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διαθεματική διδασκαλία των σχολικών γνωστικών αντικειμένων, και ειδικότερα αυτών των 
Φυσικών Επιστημών στην Κρήτη και ευρύτερα, σας προσκαλώ να δηλώσετε την επιθυμία 
συμμετοχής σας στην παρακάτω διεύθυνση, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, εφόσον το 
επιθυμείτε. 

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρμα, και τη συμμετοχή σας στο δίκτυο, 
αποδέχεστε την ορατότητα της διεύθυνσης του προσωπικού σας μαιλ στους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς του δικτύου καθώς και τη λήψη του εκάστοτε διαμοιραζόμενου εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6pfGAaKxgoBQoPukL22zYbxW3VcKGgVJGmwgq7SJ
4Ted4og/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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