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Ηράκλειο, 12-11-20
ΠΡΟΣ:

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /1990

Διευθύνσεις και Φιλολόγους Σχολείων Δ.Ε.
Ηρακλείου επιστημονικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε.
Β. Καλοκύρη
Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων
Παιδαγωγικής αρμοδιότητας Ηρακλείου και
Ρεθύμνου (διαμέσου των Δ/νσεων των
Σχολείων τους)
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 ΚΟΞΑΡΕΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΟΙΝ:
1.
2.
3.
4.

ΠΔΕ Κρήτης
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Θέμα: Ενημέρωση για υλοποίηση κύκλων διαδικτυακών σεμιναρίων του
ΠΕΚΕΣ Κρήτης στην ΕξΑΕ προς υποστήριξη εκπαιδευτικών Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, συνεχίζοντας τις προσπάθειες να υποστηρίξει το έργο των
εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, στις τρέχουσες συνθήκες της αναστολής
λειτουργίας των σχολείων και της ΕξΑΕ, διοργανώνει διαδικτυακά απογευματινά
προαιρετικά σεμινάρια, σε δυο κύκλους, που αφορούν α) Γνωριμία με τις
πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κατά προτεραιότητα: ECLASS, E-ME,
WEBEX MEETINGS), β) μετασχηματισμό εκπαιδευτικού υλικού δια ζώσης
μαθήματος σε εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως μαθήματος, δημιουργία
μαθημάτων και σεναρίων για χρήση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία (σύγχρονη και
ασύγχρονη) στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, καλές πρακτικές εξ αποστάσεως
διδασκαλίας (ασύγχρονης και σύγχρονης) γνωστικών αντικειμένων κατά ειδικότητα.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων αρχίζει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, είναι δυναμικό
και διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο https://pekes.pdekritis.gr/epimorfosi/ .
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιμορφωτές/-τριες, σύμφωνα
με τον σκοπό και το πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, μπορούν να
συμπληρώσουν
τη
«φόρμα
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος»
στη
δ/νση

https://tinyurl.com/y5u2cc7k, αφού έρθουν σε συνεννόηση με τον/τη ΣΕΕ
επιστημονικής ευθύνης.
Επίσης, σημειώνω ότι σε ανταπόκριση προς τις ανάγκες των Φιλολόγων των
Γυμνασίων και Λυκείων Ηρακλείου επιστημονικής αρμοδιότητάς μου και στο
πλαίσιο της επιμορφωτικής συνεργασίας μας, θα πραγματοποιήσω μια σειρά
επιμορφωτικών διαδικτυακών σεμιναρίων (προαιρετικής παρακολούθησης), που
θα αφορούν στην εξ αποστάσεως διδασκαλία (πλατφόρμες, σενάρια διδασκαλίας)
καθώς και σε γενικότερα ζητήματα φιλολογικών μαθημάτων (πανελλαδικών
εξετάσεων κ.ά.), για τα οποία θα ενημερωθείτε και προσεχώς. Στα σεμινάρια σχετικά
με γενικότερα παιδαγωγικά ζητήματα και εξ αποστάσεως διδασκαλία θα μπορούν να
συμμετέχουν (προαιρετικά) και εκπαιδευτικοί των σχολείων Ηρακλείου και
Ρεθύμνου παιδαγωγικής αρμοδιότητάς μου.
Όσοι/όσες Φιλόλογοι σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου επιθυμείτε να
παρουσιάσετε, στο πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργανώνω, επιμορφωτικό υλικό
για εξ αποστάσεως διδασκαλία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μου (κιν.
6979930724 ή και στην ηλεκτρ. δ/νση kalokyri@sch.gr ).
Ήδη έχει σταλεί στα σχολεία σας η παρακάτω ανακοίνωση (που μπορείτε να βρείτε
αναρτημένη και στον ιστότοπό μας ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πατώντας στον
σύνδεσμο:)
Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια: ΕξΑΕ
και φιλολογικά μαθήματα, με
αξιοποίηση πλατφόρμας Webex (βασικές λειτουργίες, δωμάτια συνεργασίας/ομάδες,
δημιουργία ερωτηματολογίων και ασκήσεων κ.ά.).
Παρ. 13-11-2020, 6:00-8:30 μ.μ.
ή (εναλλακτική συμμετοχή) Πέμπτη 19-11-2020, 6:00-8:30 μ.μ.
[ηλεκτρον. δήλωση συμμετοχής].

Διοργάνωση: ΣΕΕ ΠΕ02 (ΠΕΚΕΣ Κρήτης) Καλοκύρη Βασιλεία σε συνεργασία με ΣΕΕ
ΠΕ81 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου) Τζωρτζάκη Ιωάννη
 ΣΕΕ ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης Β. Καλοκύρη. Διαχείριση παιδαγωγικών και
διδακτικών ζητημάτων στην ΕξΑΕ διαμέσου διαδικτυακής πλατφόρμας.
 ΣΕΕ ΠΕ81 ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου Τζωρτζάκης Ιωάννης Χρήση πλατφόρμας
Webex: βασικές και ειδικότερες χρήσιμες λειτουργίες.

Εύχομαι καλή παρακολούθηση και γόνιμη ανατροφοδότηση!
Στη διάθεσή σας, στη συνέχεια, για επικοινωνία και κάθε δυνατή υποστήριξη!
Με τιμή,
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
ΠΕ02 Φιλολόγων Ηρακλείου
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

