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Ηράκλειο, 30-4-2020 

          Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /921 
ΠΡΟΣ:   

• Διευθύνσεις  και Εκπαιδευτικούς 
Φιλολόγους (ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε. 
επιστημονικής  αρμοδιότητας της 
Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη 

• Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς 
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου και 
Ρεθύμνου  παιδαγωγικής ευθύνης 
της Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη: 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
7Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ  
ΓΕΛ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ   
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΞΑΡΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 

4. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 
Θέμα:  Ανακοίνωση. Επιμορφωτική Τηλε-Διημερίδα, με θέμα «Μάθηση με 
αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, στην “ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση” (λόγω συνθηκών κρίσης) και στο σχολείο. Εφαρμογές στα 
φιλολογικά μαθήματα της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.»  
 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
 Σε ανταπόκριση προς τις επιμορφωτικές ανάγκες σας ως προς την εξ 
αποστάσεως ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση και ως προς τη βελτίωση του 
σχολείου γενικότερα καθώς και στο πλαίσιο των επιμορφωτικών στόχων του ΠΕΚΕΣ 
(Πράξη 20/30-9-2019), σας ενημερώνω ότι έχει προγραμματιστεί να 
πραγματοποιηθεί (με τη διοργάνωση και τον συντονισμό μου), για τους Φιλολόγους 
σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου και τους Εκπαιδευτικούς Σχολείων 
Παιδαγωγικής Ευθύνης μου, Επιμορφωτική Τηλε-Διημερίδα, με θέμα «Μάθηση 
με αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, στην “ασύγχρονη και σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση” (λόγω συνθηκών κρίσης) και στο σχολείο. Εφαρμογές 
στα φιλολογικά μαθήματα της Δ/θμιας Εκπαίδευσης», την Παρασκευή 8 Μαΐου 
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2020 (5.00 μ.μ. – 9.30 μμ) και το Σάββατο 9  Μαΐου 2020 (9.00 π.μ. – 14.30), στην 
ηλεκτρονική «αίθουσά» μου,  διαμέσου webex meetings. 
Οι διαδραστικές εισηγήσεις αφορούν κυρίως στις θεματικές:  
Μ-Σενάρια διδασκαλίας/Σχεδιασμοί μάθησης με αξιοποίηση ΤΠΕ, διασκευή-
προσαρμογές στο σχολείο και στην ΕξΑΕ.  Χρηστικές οδηγίες για ψηφιακά 
εργαλεία και παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Χρήσιμες συμβουλές - Καλές 
πρακτικές. 
 
 
Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξΑΕ - σχολείο_ 
ΤΠΕ 8-9 Μαίου 2020 
 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (σε ηλεκτρον. φόρμα) έως την Πέμπτη 7/5/20 
και ώρα 20:00. Η απάντηση αποδοχής και ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση θα 
σταλεί στο e-mail σας έως 8-5-20 ώρα 14.00. Ωστόσο, θα τηρηθεί προτεραιότητα 
λόγω της περιορισμένης δυνατότητας για συμμετοχή!  
Προσοχή: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Φιλόλογοι των σχολείων Δ. Ε. Ηρακλείου 
της επιστημονικής αρμοδιότητάς μου και οι Εκπαιδευτικοί Σχολείων Παιδαγωγικής 
Ευθύνης μου. 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν 
λογαριασμό (e-mail) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr), προκειμένου να 
μπορέσουν κατά την εργαστηριακή τηλε-εισήγηση της κ. Περισυνάκη (βλ. 
πρόγραμμα 9-5-20) να εξασκηθούν στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Επίσης θα βοηθήσει και 
στην εξάσκηση στο e-class. 
 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων για την ενημέρωση 
των εκπαιδευτικών. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πρόθυμη συνεργασία τις εισηγήτριες!  
Επίσης ευχαριστώ θερμά όλους κι όλες τις Συναδέλφους, για τη συνεργασία στις 
ιδιαίτερες συνθήκες εκπαίδευσης του καιρού.   
Θα ήθελα να επαναλάβω κι εδώ ότι ευελπιστώ σε μια εποικοδομητική, διαδραστική, 
ενδιαφέρουσα τηλε-διημερίδα, που αναδεικνύει ότι η εκπαίδευση, πάνω από όλα, 
λειτουργεί με την ψυχή και το μεράκι των εκπαιδευτικών.  
 

Το πρόγραμμα παρατίθεται παρακάτω, για διευκόλυνση. 

Επισυνάπτονται σε χωριστά αρχεία το Πρόγραμμα και η Αφίσα της Διημερίδας. 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgTNOX9Ay19Ohi31XfcKr7PdQ2_ueRPny1rAfJIkO3NichLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgTNOX9Ay19Ohi31XfcKr7PdQ2_ueRPny1rAfJIkO3NichLA/viewform


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
Μάθηση με αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών,  

στην “ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση” (λόγω συνθηκών κρίσης) και στο 

σχολείο. Εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα  
της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.»  

Μοιραζόμαστε προβληματισμούς, αναστοχασμό, 
προτάσεις και ψηφιακά εργαλεία από την εμπειρία της  

«εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά την περίοδο 
αναστολής λειτουργίας των σχολείων - Covid 19».  

    
Παρασκευή 8 και Σάββατο 9  Μαΐου 2020 

Ηλεκτρονική Αίθουσα (webexmeetings) της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη   
                                 Διοργάνωση Διημερίδας - Επιστημονική επιμέλεια-
Συντονισμός – Χειρισμός διαδικτυακής αίθουσας: Βασιλεία (Λιάνα) 
Καλοκύρη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 
(Ηρακλείου) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. -  ΠΔΕ Κρήτης 

Συνεργασία: Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων Ηρακλείου αρμοδιότητας 
της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη          

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8  ΜΑΪΟΥ 2020  
05:00 μ.μ.             Σύνδεση– Υποδοχή*1  
05:10 μ.μ               ΕΝΑΡΞΗ 
05:10 - 5:20  μ.μ   Επιμέλεια ζητημάτων διαδικτυακής                      
συμμετοχής. Χαιρετισμός-Εισαγωγικά  
   

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  

Μ-Σενάρια διδασκαλίας/Σχεδιασμοί μάθησης με 
αξιοποίηση ΤΠΕ, διασκευή-προσαρμογές στο σχολείο και 
στην ΕξΑΕ.  Χρηστικές οδηγίες για ψηφιακά εργαλεία και 
παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Χρήσιμες συμβουλές - Καλές 
πρακτικές. 

 
5:20  –  6:20 μ.μ.  
Ειρήνη Κασσωτάκη, ΜΔΕ, Δρ, Φιλόλογος 
(Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου)  
Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στη «σύγχρονη και 
ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση». 
Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου για τη Ν.Ε. 

 
∗ Παράκληση για έγκαιρη σύνδεση. Το  Πρόγραμμα θα τηρηθεί. 

 

«Την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις»                                            
                 Ελύτης   
 



Γλώσσα Α' Λυκείου και των ψηφιακών εργαλείων 
(διαμόρφωσης διαδραστικών ερωτήσεων ποικίλων 
τύπων, συνεργατικών εγγράφων). 
 Διάδραση με συμμετέχοντες 

 
6.20 - 6.25  Διάλειμμα  
 
6:25 – 8:00 μ.μ. 
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη, Δρ, ΜΕd, Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων (Ηρακλείου), 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ – ΠΔΕ Κρήτης 
«Γνωριμία με την ποίηση του Γ. Σεφέρη». Μ-
σενάριο/ Σχέδιο μάθησης στη Λογοτεχνία  Γ΄ 
Γυμνασίου με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων 
web 1.0 και web 2.0. Διασκευή-προσαρμογές α) στο 
σχολείο και β) στην ΕξΑΕ, με συνδυασμό 
ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης (blended 
learning). Παρουσιάσεις των ψηφιακών εργαλείων 
και παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Καλές  
παιδαγωγικές και ψηφιακές πρακτικές. 

 Διάδραση με συμμετέχοντες 
 

 
8:00 - 8:10 μ.μ. Διάλειμμα  

8:10 – 9:10 μ.μ.  
Αθανασία Φατσή, Φιλόλογος (ΓΕΛ Γαζίου), Μεταπτυχ. 
Φοιτήτρια Παν/μίου Κρήτης 
Ανθρωπισμός και Αναγέννηση – Ιστορία Β΄ ΓΕΛ. 
Διδακτική πρόταση με συνδυασμό ασύγχρονης και 
σύγχρονης ΕξΑΕ, με τη μέθοδο της ανεστραμμένης 
τάξης και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (ψηφιακός 
πίνακας και συνεργατικές παρουσιάσεις). 
 Διάδραση με συμμετέχοντες 

 
 
9:10 - 9:30μ.μ.    Συζήτηση, Ανασκόπηση-Συμπεράσματα  
 
9:30  μ.μ.   ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 
 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ  9 ΜΑΪΟΥ 2020 

09:00 μ.μ.             Σύνδεση– Υποδοχή*2  
09:10 μ.μ               ΕΝΑΡΞΗ 
09:10 - 9:15  μ.μ   Επιμέλεια ζητημάτων διαδικτυακής                      
συμμετοχής. Χαιρετισμός-Εισαγωγικά  

 
∗ Παράκληση για έγκαιρη σύνδεση. Το  Πρόγραμμα θα τηρηθεί. 

 



9:15 – 10:00 π.μ. 
Αναστασία Χουρσανίδου, Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια 
Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. 
Από τις παραδοσιακές «ασκήσεις» σε 
ενδιαφέρουσες ψηφιακές δραστηριότητες, στην 
ασύγχρονη ΕξΑΕ (και στο σχολείο):                                   
α. Εφαρμογές-παραδείγματα  στα φιλολογικά 
μαθήματα Γυμνασίου. β. Παρουσίαση εύχρηστου 
διαδραστικού ψηφιακού εργαλείου (διαμόρφωσης 
ερωτήσεων - απαντήσεων, ανατροφοδότησης - 
εμψύχωσης μαθητών, αυτόματης αξιολόγησης 
απαντήσεων κ.ά.). 
 Διάδραση με συμμετέχοντες  

 
 
10:00 - 11:30 
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη, Δρ, ΜΕd, Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων (Ηρακλείου) και 
Παϊσιούλα Καρακώστα, ΜΕd, Φιλόλογος (Γυμνασίου 
Γουβών 
Συνεργατικό μ-σενάριο για τη συνδιδασκαλία 
Λογοτεχνίας και Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ 
Γυμνασίου, με χρήση ΤΠΕ, στο σχολείο. Χρηστικές 
οδηγίες για τα ψηφιακά εργαλεία και την 
παιδαγωγική αξιοποίησή τους. 

 
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη.  
Διασκευή  του συνεργατικού μ-σεναρίου για 
εφαρμογή σε συνθήκες  ΕξΑΕ,  με συνδυασμό 
σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης. Καλές 
παιδαγωγικές και ψηφιακές πρακτικές. 

 Διάδραση με συμμετέχοντες 
 
11:30-11:40   Διάλειμμα 
 
 

11:40 – 12:40 
Περυσινάκη Ειρήνη, Δρ, Μαθηματικός (Πειραματικό  
ΓΕΛ Ηρακλείου), Επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου 
Συνοπτική παρουσίαση βασικών λειτουργιών         
e-class για αξιοποίηση στην ΕξΑΕ και στο σχολείο 
(δημιουργία μαθήματος κ.ά.). Καλές πρακτικές. 
 Διάδραση με συμμετέχοντες  
 
 Λ. Καλοκύρη  Οργάνωση φιλικού περιβάλλοντος 

των μαθημάτων στην e-class για παιδαγωγικά 
οφέλη -παραδείγματα στα φιλολογικά 
μαθήματα. 

 



12:40-12:45 Διάλειμμα 
12:45 – 13:45 
Περυσινάκη Ειρήνη, Δρ, Μαθηματικός (Πειραματικό  
ΓΕΛ Ηρακλείου) 
Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με 
δραστηριότητες μάθησης με το λογισμικό  eXe 
Learning και αξιοποίησή του στην ασύγχρονη 
εκπαίδευση μέσω του eclass  του ΠΣΔ». 3 
13:45 – 14.00 
 Διάχυση εμπειρίας… Χρήσιμες πληροφορίες  με… 
συναδελφική  αλληλεγγύη 

Αναστασία Χουρσανίδου, Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια 
Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. Χουρσανίδου:  

  Πώς μπορώ να αξιοποιήσω διδακτικά ένα 
βίντεο με ασφάλεια περιεχομένου;  
 

 
3 Προϋποθέσεις για δυνατότητα εξάσκησης  στη συγκεκριμένη 
εργαστηριακή εισήγηση της κ. Περυσινάκη. Οι εκπαιδευτικοί που θα 
συμμετέχουν θα πρέπει: 

1. Να διαθέτουν βασικές δεξιότητες χρήσης του διαδικτύου και του 
eclass. 

2. Πριν από το σεμινάριο, να έχουν ήδη κατεβάσει το eXe Learning 
από τον ιστότοπο https://exelearning.net/en/ και να το έχουν 
εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους. 

3. Λόγω του (2), να συνδεθούν στο σεμινάριο ΜΟΝΟ μέσω 
υπολογιστών (desktops/laptops). 

 

Μαρία Βαρούχα, Μ.Α.,  Φιλόλογος (ΓΕΛ Γαζίου)  
  Πώς μπορώ  στην ΕξΑΕ να στείλω 

ανατροφοδότηση για χειρόγραφο κείμενο 
μαθητή  (που λαμβάνω ηλεκτρονικά) 
διορθώνοντας και γράφοντας πάνω σε 
αυτό (κι όχι να στέλνω χωριστό αρχείο με 
διορθώσεις);   

 
14:00-14:30   
Συζήτηση - Αναστοχασμός  - Συμπεράσματα  
Διημερίδας - Προτάσεις  

 

14:30 μ.μ.  ΛΗΞΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ                     

 
 

 

https://exelearning.net/en/

