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Ηράκλειο, 3-4-2020
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 859
ΠΡΟΣ:
Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς
Φιλολόγους (ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε.
επιστημονικής αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε.
Β. Καλοκύρη
(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων
τους)
ΚΟΙΝ:
1. ΠΔΕ Κρήτης
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Θέμα: Επικαιροποίηση ενημέρωσης. Πρόγραμμα (έως 10-4-2020),
α)
τηλεσυναντήσεων εξατομικευμένης υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου
Φιλολόγων και β) επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων ανά ομάδες Φιλολόγων για
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης
και ασύγχρονης, με ψηφιακά μέσα.
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Για διευκόλυνση της επικοινωνίας σας μαζί μου και υποστήριξη στο έργο σας,
με βάση τα νέα δεδομένα της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», την περίοδο αναστολής
λειτουργίας των σχολείων, συνοψίζω εδώ το πρόγραμμα (έως 10 Απριλίου 2020)
τηλεδιασκέψεων (cisco webex meetings) α) εξατομικευμένων και β) ανά ομάδες
(βάσει σχολείων που υπηρετείτε ή σε άλλη ημερομηνία, εάν έχετε κώλυμα κατά την
προγραμματισμένη επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη για τους Φιλολόγους του σχολείου
σας).
α) Στις εξατομικευμένες τηλεσυναντήσεις υποστήριξης στο εκπαιδευτικό
έργο σας, μπορείτε να συζητήσετε απορίες-ερωτήσεις που σας απασχολούν για
ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης μαθημάτων για τις τάξεις σας και σχετική

υποστήριξη

στη

χρήση

cisco

webex

meetings,

διαχείριση

παιδαγωγικών/εξατομικευμένων ζητημάτων σχετικά με την περίοδο, κ.ά.
β) Επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις ανά ομάδες Φιλολόγων. Θέμα:
«Σχεδιασμός

και

υλοποίηση εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης,

σύγχρονης

και

ασύγχρονης, με ψηφιακά μέσα. Καλές πρακτικές διαχείρισης σε μαθησιακά και
παιδαγωγικά ζητήματα. Παραδείγματα εφαρμογής στα φιλολογικά μαθήματα.»
Με τη συμμετοχή σας θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε με συναδέλφους,
να μοιραστείτε καλές πρακτικές και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας στη διαχείριση
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που δεν ταυτίζεται απλώς με τη χρήση ψηφιακών
μέσων. Θα έχουμε όμως και την ευκαιρία να δούμε λειτουργικά στοιχεία για τις
τηλεδιασκέψεις (cisco webex meetings).
1. ΤΗΛΕ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WEBEX MEETINGS) ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ
Πρόγραμμα πρωινών τηλε-συναντήσεων
(webex meetings) ατομικής επικοινωνίας υποστήριξης για Φιλολόγους

Τρόπος επικοινωνίας για σύνδεση
των Φιλολόγων

Καθημερινά από Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020
έως Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Παρακαλώ, για άμεση συνεννόηση
σχετικά με τον σύνδεσμο, πριν τη
σύνδεση τηλεφωνήστε στο κινητό μου

Ώρα: 11.00 π.μ. -12.00 π.μ

(697 99 30 724)

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ (ανά ομάδες Φιλολόγων)
Οι Φιλόλογοι που δεν συμμετείχατε σε τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν για
Φιλολόγους του σχολείου τους μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε ημερομηνία που
σας εξυπηρετεί.
Επίσης, για διευκόλυνση, αν έχετε κώλυμα συμμετοχής κατά την προγραμματισμένη
για τους Φιλολόγους του σχολείου σας ημερομηνία τηλεδιάσκεψης, δηλώστε άλλη
ημερομηνία που σας εξυπηρετεί.
Μπορούν να συμμετάσχουν οι Φιλόλογοι των
ακόλουθων σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου
Ημερομηνία -ώρα

(κατά προτεραιότητα, την ημερομηνία στην οποία
έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή ανά σχολείο)
(υπάρχει δυνατότητα για δήλωση συμμετοχής και
Φιλολόγων από άλλα σχολεία αλλά με επιφύλαξη ως
προς τη δυνατότητα συμμετοχής (ανάλογα με τον
αριθμό κλπ, για πρακτικούς λόγους)

1.

Τετάρτη 1-4-2020

Ώρα: 5.00 -6.00 μ.μ.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

[έναρξη σύνδεσης: 4.50΄ μ.μ.]

όσοι ενδιαφέρεστε (από όλα τα σχολεία επιστημονικής
αρμοδιότητάς μου) δηλώστε συμμετοχή έως την Τετάρτη 1-420, ώρα 4.15.μμ, στην ηλεκτρ. φόρμα αίτησης δοκιμαστικής
συμμετοχής.

Στη δ/νση e-mail που θα δηλώσετε, θα
λάβετε τον σύνδεσμο για τη
δοκιμαστική σύνδεση περίπου ώρα
4. 30΄
(Προσοχή να δείτε το e-mail σας για
την απάντηση με τον σύνδεσμο).

πατήστε εδώ για δήλωση συμμετοχής στη δοκιμαστική
σύνδεση 1-4-20, ώρα 5.00-6.00 μμ

2. Πέμπτη 2-4-2020
Ώρα 4.30-6.30 μμ
[έναρξη σύνδεσης: 4.20΄ μ.μ.]
Θα λάβετε τον σύνδεσμο στο email που θα έχετε δηλώσει το
αργότερο έως τις 1.30 μμ της
μέρας της τηλεδιάσκεψης

ΓΕΛ Αρκαλοχωρίου, ΓΕΛ Αρχανών, ΓΕΛ Βιάννου,
ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα, ΓΕΛ Χερσονήσου,
ΓΕΛ Επισκοπής, ΓΕΛ Καστελλίου Πεδιάδας, ΓΕΛ
Κρουσώνα, ΓΕΛ Μοχού, ΓΕΛ Μαλλίων, ΓΕΛ
Μελεσών, ΓΕΛ Γαζίου, Εσπερινό ΓΕΛ Ηρακλείου

3. Παρασκευή 3-4-2020
ΓΕΛ Γουβών, Καλλιτεχνικό Σχολείο (Γυμν-Λυκ.
τάξεις), Μουσικό Σχολείο (Γυμν-Λυκ τάξεις.),

Ώρα 4.30-6.30 μμ
[έναρξη σύνδεσης: 4.20΄ μ.μ.]
Θα λάβετε τον σύνδεσμο στο email που θα έχετε δηλώσει το
αργότερο έως τις 1.30 μμ της
μέρας της τηλεδιάσκεψης

1ο ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου, 1ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου,
2ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, 3ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου,
4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, 5ο ΕΠΑ.Λ.
Ηρακλείου, 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου

2η εβδομάδα Απριλίου
4. Δευτέρα 6-4-2020
Ώρα 4.30-6.30 μ.μ.
[έναρξη σύνδεσης: 4.20΄ μ.μ.]
Θα λάβετε τον σύνδεσμο στο email που θα έχετε δηλώσει το
αργότερο έως τις 1.30 μμ της
μέρας της τηλεδιάσκεψης

5. Τρίτη 7-4-2020
Ώρα 4.30-6.30 μ.μ.
[έναρξη σύνδεσης: 4.20΄ μ.μ.]
Θα λάβετε τον σύνδεσμο στο email που θα έχετε δηλώσει το
αργότερο έως τις 1.30 μμ της
μέρας της τηλεδιάσκεψης

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, 2ο ΓΕΛ
Ηρακλείου, 3o ΓΕΛ Ηρακλείου, 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου,
8ο ΓΕΛ Ηρακλείου, 10ο ΓΕΛ Ηρακλείου, 13ο ΓΕΛ
Ηρακλείου

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα, Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου,
Γυμνάσιο Αρχανών, Γυμνάσιο Επισκοπής, Γυμνάσιο
Μαλίων, Γυμνάσιο Γουβών, Γυμνάσιο Βιάννου,
Γυμνάσιο Γαζίου, Γυμνάσιο Θραψανού, Γυμνάσιο
Καστελλίου Πεδιάδας, Γυμνάσιο Κρουσώνα,
Γυμνάσιο Λιμ. Χερσονήσου, Γυμνάσιο Μελεσών
(Μαλιώτειο), Γυμνάσιο Μοχού, Γυμνάσιο Προφήτη
Ηλία, Γυμνάσιο Τεφελίου, Γυμνάσιο Τυλίσου (Ι.
Περδικάρης)

6. Τετάρτη 8-4-2020
Ώρα 4.30-6.30 μ.μ.
[έναρξη σύνδεσης: 4.20΄ μ.μ.]

Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, 2ο Γυμνάσιο
Ηρακλείου, 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, 4ο Γυμνάσιο
Ηρακλείου, 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, 6ο Γυμνάσιο
Ηρακλείου

Θα λάβετε τον σύνδεσμο στο email που θα έχετε δηλώσει το
αργότερο έως τις 1.30 μμ της
μέρας της τηλεδιάσκεψης

7. Πέμπτη 9-4-2020
Ώρα 4.30-6.30 μ.μ.
[έναρξη σύνδεσης: 4.20΄μ.μ.]
Θα λάβετε τον σύνδεσμο στο email που θα έχετε δηλώσει το
αργότερο έως τις 1.30 μμ της
μέρας της τηλεδιάσκεψης

7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, 9ο
Γυμνάσιο Ηρακλείου, 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, 11ο
Γυμνάσιο Ηρακλείου, 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

8. Παρασκευή 10-4-2020
Ώρα 4.30-6.30 μ.μ.
[έναρξη σύνδεσης: 4.20΄ μ.μ.]
Θα λάβετε τον σύνδεσμο στο email που θα έχετε δηλώσει το
αργότερο έως τις 1.30 μμ της
μέρας της τηλεδιάσκεψης

Εσπερινό Γυμνάσιο, Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου,
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο
Ηρακλείου, ΕΕΕΚ Ηρακλείου
[και Φιλόλογοι που δεν παρακολούθησαν
προηγούμενες επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις]


Δήλωση συμμετοχής (σε ηλεκτρον. φόρμα) για τηλεδιασκέψεις από
Πέμπτη 2 έως Παρ. 10 Απριλίου 2020 :
Έως την ημέρα της τηλεδιάσκεψης και ώρα 4.00 μμ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (πατήστε αυτόν τον σύνδεσμο)
 Απάντηση για δυνατότητα συμμετοχής και σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης:
Θα σας αποσταλεί στη δ/νση e-mail που δηλώσατε στη φόρμα (προσοχή για τον
σύνδεσμο στο e-mail σας, θα αποστέλλεται σύντομα μετά την υποβολή της
δήλωσης συμμετοχής και έως τις 4.15΄ μ.μ της μέρας της τηλεδιάσκεψης).
3. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Και πέρα από το παραπάνω πρόγραμμα, όπως πάντοτε, είμαι στη διάθεσή σας
γενικότερα, και εκτός ωρών σχολικού ωραρίου, και με τηλεφωνική επικοινωνία,
διαδικτυακή κλήση και με e-mail για ό,τι μπορώ να βοηθήσω.

Ευελπιστώ σε εποικοδομητικές, διαδραστικές, ενδιαφέρουσες τηλε-διασκέψεις,
που αναδεικνύουν ότι η εκπαίδευση, πάνω από όλα, λειτουργεί με την ψυχή και
το μεράκι των εκπαιδευτικών.
Με τιμή,
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης

Εσωτερική διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

