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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠ. ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

 

Ηράκλειο, 10-11-2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 1978 
 

         ΠΡΟΣ:   

• Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους (ΠΕ02) 
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου Επιστημονικής 
Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη  
(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 
 

• Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων 
Παιδαγωγικής αρμοδιότητας Ηρακλείου και 
Ρεθύμνου  
(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 

 

 

ΚΟΙΝ:   

1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
3. ΠΔΕ Κρήτης  
4. ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου           

 
Θέμα:   
Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια: ΕξΑΕ  και φιλολογικά μαθήματα, με 
αξιοποίηση πλατφόρμας Webex (βασικές λειτουργίες, δωμάτια 
συνεργασίας/ομάδες, δημιουργία ερωτηματολογίων και ασκήσεων κ.ά.).  
 
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Προς υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σας στις τρέχουσες συνθήκες (ΕξΑΕ στο 
πλαίσιο των μέτρων προστασίας από covid-19) και στο πλαίσιο των επιμορφωτικών 
στόχων του ετήσιου προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ (Πράξη 19/12-10-2020), 
πρόκειται να πραγματοποιήσουμε  τα ακόλουθα διαδικτυακά σεμινάρια: 

1. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, ώρα 6:00-8.30΄  
2. Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, ώρα 6:00-8.30΄ (Η επανάληψη θα 

πραγματοποιηθεί για εναλλακτική δυνατότητα συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων και εφόσον υπάρχει σχετική ζήτηση.) 

Διοργάνωση: ΣΕΕ ΠΕ02 (ΠΕΚΕΣ Κρήτης) Καλοκύρη Βασιλεία σε συνεργασία με 
ΣΕΕ ΠΕ81 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου) Τζωρτζάκη Ιωάννη.  
Επισημαίνεται ότι τα σεμινάρια είναι προαιρετικά και προγραμματίζονται σε 
απογευματινές ώρες, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα λόγω του φόρτου 
της διαδικτυακής λειτουργίας της πλατφόρμας κατά τις ώρες λειτουργίας των 
σχολείων.  
Τα σεμινάρια απευθύνονται 
α) στους Φιλολόγους σχολείων Δ.Ε. επιστημονικής αρμοδιότητας της ΣΕΕ Β. 

Καλοκύρη 
β) στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των σχολείων Δ.Ε. παιδαγωγικής 

αρμοδιότητας της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη 
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Θέματα: 

Α.  Διαχείριση παιδαγωγικών και διδακτικών ζητημάτων στην ΕξΑΕ διαμέσου 

διαδικτυακής πλατφόρμας 

 Παιδαγωγική διαχείριση  ΕξΑ διδασκαλίας  

 Καλές πρακτικές σύγχρονης  ΕξΑ διδασκαλίας  

 Λειτουργία ομάδων στη σύγχρονη ΕξΑ διδασκαλία  

 Καλές πρακτικές συνδυασμού σύγχρονης και ασύγχρονης ΕξΑ διδασκαλίας 

  Εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα. 

Εισηγήτρια: Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη ΣΕΕ ΠΕ02 ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 

Β. Χρήση πλατφόρμας Webex: βασικές και ειδικότερες χρήσιμες λειτουργίες 

α. βασικές λειτουργίες 

 Βασικές οδηγίες και δεοντολογία συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις 

 Απαιτούμενες γνώσεις χειρισμού της πλατφόρμας Webex για τους 

μαθητές/εκπαιδευόμενους 

 Απαιτούμενες γνώσεις χειρισμού για τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές 

 Βελτιστοποίηση επιφάνειας εργασίας 

 Αναφορά στους τρόπους σύνδεσης, αναφορά στα πλεονεκτήματα και τους 

περιορισμούς κάθε τρόπου (μέσω εφαρμογής υπολογιστή και εφαρμογής 

browser, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, καθώς και μέσω απλού 

browser και σταθερού τηλεφώνου) 

 Διαμοιρασμός και αποστολή αρχείων (εργαστήριο) 

 Χρήση εργαλείων διαδραστικού σχεδιασμού και σημειώσεων (annotation 

tools) (εργαστήριο) 

 Αξιοποίηση ερωτηματολογίων και ασκήσεων (polls) 

β. ειδικότερες λειτουργίες 

 Αξιοποίηση δωματίων συνεργασίας (ομάδες, εργαστήριο) 

 Δημιουργία ερωτηματολογίων και ασκήσεων (polls) 

 Εξειδικευμένοι τρόποι διαμοιρασμού και αποστολής αρχείων 

 Ρυθμίσεις παραμέτρων για αποδοτικότερη αξιοποίηση της πλατφόρμας 

 Προγραμματισμός συναντήσεων 

Εισηγητής: Τζωρτζάκης Ιωάννης ΣΕΕ ΠΕ81 ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου. 
 



Το διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 

Webex επιλέγοντας τον σύνδεσμο  

https://minedu-secondary.webex.com/meet/johntzortzakis  

ή εναλλακτικά, μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Cisco Webex Meetings, εισάγοντας 

τον ίδιο σύνδεσμο ή τον αριθμό 121 739 2249. 

 
 
Δηλώσεις συμμετοχής (απαραίτητες για οργανωτικούς λόγους) ΕΔΩ  
 
 
 

 
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: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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