ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 27-11-2020
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 2060
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)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)
Ταχ. Δ/νση:
Ρολέν 4
Ταχ. Κώδικας: 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πληροφορίες: Βασιλεία Καλοκύρη
2810 24 64 00 Τηλ.:
2810 24 68 60
κιν.:
697 99 30 724
E-mail:
pekeskritis@sch.gr
E-mail προσωπ.: kalokyri@sch.gr
Ιστότοπος: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/

ΚΟΙΝ:
1.
2.
3.
4.

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου
ΠΔΕ Κρήτης
ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Θέμα:
«Διαδικτυακά εργαστηριακά σεμινάρια: Λειτουργία Ομάδων σε «δωμάτια
συνεργασίας» και ασκήσεις/τεστ/δημοσκοπήσεις (με ερωτήσεις/απαντήσεις)
στην πλατφόρμα Webex. Εξάσκηση, πρακτικές λύσεις και παραδείγματα
εφαρμογής στα μαθήματα για ενδιαφέρουσα, διαδραστική διδασκαλία.
(Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής)»
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), στη
συνέχεια των προηγούμενων διαδικτυακών σεμιναρίων για την αξιοποίηση της
πλατφόρμας Webex προς διαδραστική «σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία»,
προγραμματίζουμε τα ακόλουθα εργαστηριακά διαδικτυακά σεμινάρια.
Ειδικότερα, τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε ανταπόκριση προς
συγκεκριμένες ανάγκες σας ως προς τα θέματά τους, τις οποίες μου έχετε
εκφράσει.
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, ώρα 6.00-8.30 μ.μ.
και
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου ώρα 6.00-8.30 μ.μ.

(εναλλακτική συμμετοχή ή δυνατότητα 2ης παρακολούθησης, προς επανάληψη-εμπέδωση)

Σκοπός των διαδικτυακών σεμιναρίων: Εστίαση στις συγκεκριμένες λειτουργίες
και εργαλεία (δωμάτια συνεργασίας (breakouts) και ασκήσεις/τεστ/δημοσκοπήσεις με
ερωτήσεις/απαντήσεις (polls)) για πρακτική εξάσκηση των Εκπαιδευτικών, προς
άνετη εφαρμογή στα διαδικτυακά μαθήματα μέσω Webex, με στόχο να γίνουν αυτά

πιο ενδιαφέροντα για τους μαθητές και να τους εμπλέκουν ενεργά στη μάθηση, κατά
τη «σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία».
Θέματα των διαδικτυακών σεμιναρίων:
α. Ομάδες εργασίας και «δωμάτια συνεργασίας» (Webex)
 λύσεις και πρακτικές συμβουλές σε προβλήματα χρήσης, για άνεση και
λειτουργικότητα στο καθημερινό μάθημα,
 πρακτική εξάσκηση,
 παραδείγματα- εφαρμογές
b. Ερωτήσεις/απαντήσεις για τεστ/ασκήσεις/δημοσκόπηση για παιδαγωγικούςδιδακτικούς σκοπούς, με αξιοποίηση εφαρμογών “polling” (Webex)
 προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης
 λύσεις και πρακτικές συμβουλές σε προβλήματα χρήσης, για άνεση και
λειτουργικότητα στο μάθημα,
 πρακτική εξάσκηση,
 παραδείγματα- εφαρμογές
Διοργάνωση–Επιμόρφωση: ΣΕΕ ΠΕ02 (ΠΕΚΕΣ Κρήτης) Βασιλεία (Λιάνα)
Καλοκύρη
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 διαδικτυακά αυτά 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
Στα διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της
πλατφόρμας Webex ή εναλλακτικά μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Cisco Webex
Meetings, εισάγοντας τον σύνδεσμο
https://minedu-secondary.Webex.com/meet/kalokyri
ή τον αριθμό 121 568 3832
-----------------------Greece toll: +30-21-1990-2394
Greece toll 2: +30-21-1198-1029

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (απαραίτητη για οργανωτικούς λόγους). Πατήστε
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

