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Ηράκλειο, 16-3-2021 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 467 
 

         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 Κρήτης 

 
Θέμα:    
2η επιμορφωτική συνάντηση (Πέμπτη 18-3-21) του «Προγράμματος 
επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του  
λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, 
kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα», στο πλαίσιο 
των κύκλων επιμόρφωσης στην ΕξΑΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης. 
 

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) καθώς και των Κύκλων Επιμόρφωσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ στην ΕξΑΕ 
(Πρόγραμμα επιμορφώσεων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση)   
(https://pekes.pdekritis.gr/epimorfosi/)  

προσκαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή  
στη δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση (Πέμπτη 18-3-2021, ώρα 6.00΄-

8.30΄μμ)  
του 

«Προγράμματος Επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση  
α) βασικών εργαλείων του  λογισμικού Open e-class και  

β) διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter),  
με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα». 

Η 2η επιμορφωτική συνάντηση (Α΄ ενότητα, β΄ μέρος) αφορά σε παραδείγματα 
εφαρμογής των θεματικών ενοτήτων της 1ης επιμορφωτικής συνάντησης (α΄ 
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μέρους) καθώς και σε επαναλήψεις, επίλυση αποριών και εμπέδωση. Ειδικότερα, 
θα παρουσιαστούν (εθελοντικά) από τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες της 1ης 
συνάντησης, εφαρμογές-παραδείγματα, σε διάφορα μαθήματα, με στόχο την 
ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών που θα παρουσιάσουν αλλά και τη γενικότερη 
διάδραση και διάχυση παραδειγμάτων καθώς και την επίλυση αποριών/δυσκολιών. 
Επίσης, θα δοθούν παραδείγματα-εφαρμογές, επισημάνσεις και καλές πρακτικές 
διδακτικής αξιοποίησης των εργαλείων του e-class  και θα πραγματοποιηθούν 
επαναλήψεις προς εμπέδωση του ά μέρους  (ΣΕΕ Β. Καλοκύρη και Δρ Χ. 
Δούρου). 

Η δήλωση συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, ανά διαδικτυακή συνάντηση, είναι 
απαραίτητη για οργανωτικούς λόγους.  

Δήλωση συμμετοχής στη 2η διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση 
ΠΕΜΠΤΗ 18-2-21 

 
Στις διαδικτυακές επιμορφωτικές  συναντήσεις του Προγράμματος 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 

 
======== 

Για διευκόλυνση/υπενθύμιση, παρατίθεται στη συνέχεια συνολικά το Πρόγραμμα. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των επιμορφουμένων με βασικά 

εργαλεία του  λογισμικού Open e-class καθώς και με διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία 
(padlet, kahoot, mentimeter), με παραδείγματα-εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα, 
προς περαιτέρω διδακτική αξιοποίηση, για υποκίνηση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών/-τριών, ενεργό συμμετοχή τους, παιγνιώδη μάθηση αλλά και επίτευξη 
καίριων μαθησιακών στόχων που αφορούν στην κατανόηση, τη διάδραση με την ύλη 
καθώς την αφομοίωσή της, με τη συνδρομή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Επιμορ-
φωτικές 
τηλε-
συναντή-
σεις 

Ώρες Θεματική 
ενότητα 

Ειδικότερο περιεχόμενο  

1. 6.00΄- Λογισμικό 1. Οργάνωση μαθήματος στο e-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-i6mD-55NJ32xPJBXGCoorc7_U1Q0w1268GQxy-d5O7QsA/viewform
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ΤΡΙΤΗ 
16-3-2021 

8.30΄ μ.μ. Open  
e-class,  
με 

παραδείγματα 
εφαρμογής στα 
φιλολογικά 
μαθήματα 

 
(Ενότητα 

Α΄,    ά μέρος) 

class (ενότητες -υλικό) 
2. Ασκήσεις- 

δημιουργία/τεστ/κριτηρίων 
αξιολόγησης  
 ασκήσεις ανοικτού  
 και κλειστού τύπου:   
 πολλαπλής επιλογής -μίας 

απάντησης, 
 συνδυασμός-αντιστοίχιση  
 κ.ά. 
 
3. Γλωσσάρι δημιουργία 

θεματικού λεξικού για ενότητες 
μαθημάτων [και προτάσεις για 
διδακτική αξιοποίηση] 

  
4. Εννοιολογικός χάρτης [και 

προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση] 
 

Ασύγχρονη επιμόρφωση:  
εξάσκηση επιμορφουμένων,  διαμόρφωση παραδειγμάτων- εφαρμογών 

2.  
ΠΕΜΠΤΗ 

18-3-2021 

6.00΄-8.30΄ 
μ.μ. 

Λογισμικό 
Open  

e-class,  
με 

παραδείγματα 
εφαρμογής στα 
φιλολογικά 
μαθήματα 

(Ενότητα Α΄,  
β΄ μέρος) 

Επανάληψη (ά μέρους)- 
εφαρμογές 
 Παρουσιάσεις εφαρμογών- 

παραδειγμάτων από συμμετέχοντες και 
ανατροφοδότηση 
 Επίλυση αποριών  
 Εφαρμογές-εξάσκηση με 

παραδείγματα 
 

 
 

Επιμορ-
φωτικές 
τηλε-
συναντή-
σεις 

Ώρες Θεματική 
ενότητα 

Ειδικότερο περιεχόμενο  

3. 
ΤΡΙΤΗ 
30-3-2021 

6.00΄-
8.30΄ μ.μ. 

1. Ψηφιακό
ς πίνακας 
ανακοινώ-σεων   
(padlet) 

1. (padlet, εργαλείο web2.) 
 Δημιουργία, «ψηφιακού 

πίνακα ανακοινώσεων» ή «ψηφιακού 
τοίχου»:  
 αναρτήσεις σημειώσεων 
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2. Ψηφιακό 

εργαλείο 
παιγνιώδους 
μάθησης/ 
ασκήσεων 
(kahoot) 

 
3. Ψηφιακό 

εργαλείο 
διαδραστικών 
ασκήσεων  

(mentimeter
) 

με 
παραδείγματα 
εφαρμογής στα 
φιλολογικά 
μαθήματα 

(Ενότητα Β΄,      
ά μέρος ) 

/εργασιών μαθητών,  
 αναρτήσεις πληροφοριών από 

το διαδίκτυο 
 αναρτήσεις βίντεο, εικόνων  
 κ.ά.  
 Παραδείγματα 
 Διδακτική αξιοποίηση 
 
 
2. (kahoot - διαδικτυακό εργαλείο 

διαφόρων τύπων κουίζ, εύχρηστο 
εργαλείο αξιολόγησης μαθητών)  
 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 

/κουίζ 
 Χρήσεις – παραδείγματα 
 Διδακτική αξιοποίηση 
 
 
3. (mentimeter -εργαλείο 

ενεργοποίησης – διαδραστικής 
συμμετοχής μαθητών) 
 Διαδραστικές ασκήσεις 

(κατανόησης κειμένου κ.ά.) 
 ασκήσεις ανοιχτής απάντησης, 

κλειστού τύπου-πολλαπλών επιλογών 
κ.ά.  
 απαντήσεις με διαγράμματα 

Συννεφόλεξο 
 

Ασύγχρονη επιμόρφωση:  
εξάσκηση επιμορφουμένων,  διαμόρφωση παραδειγμάτων- εφαρμογών 

Επιμορ-
φωτικές 
τηλε-
συναντή-
σεις 

Ώρες Θεματική 
ενότητα 

Ειδικότερο περιεχόμενο  

4. 
ΠΕΜΠΤΗ 

1-4-2021 

6.00΄-8.30΄ 
μ.μ. 

1. Ψηφιακός 
πίνακας 
ανακοινώσεων   
(padlet) 
 
2. Ψηφιακό 
εργαλείο 
παιγνιώδους 

Επανάληψη (ά μέρους)- 
εφαρμογές 
 Παρουσιάσεις εφαρμογών- 

παραδειγμάτων από συμμετέχοντες και 
ανατροφοδότηση 
 Επίλυση αποριών  
 Εφαρμογές-εξάσκηση με 
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μάθησης/ 
ασκήσεων 
(kahoot) 
 
3. Ψηφιακό 
εργαλείο 
διαδραστικών 
ασκήσεων  
(mentimeter) 
με 
παραδείγματα 
εφαρμογής στα 
φιλολογικά 
μαθήματα 
(ΕΝΟΤΗΤΑ Β, 
β΄μέρος) 

παραδείγματα 
 

 Επόμενο στάδιο: 
Δυνατότητα για εφαρμογές στην πράξη. Διδακτική αξιοποίηση από τους 
επιμορφούμενους/τις επιμορφούμενες εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους 
 Θα ανακοινωθεί συνάντηση αναστοχασμού (προαιρετικής συμμετοχής) 
για το τέλος του διδακτικού έτους. 

 Επιμέλεια Προγράμματος-Συντονισμός- Επιμόρφωση:  
Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου ΠΕ02 Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 
Προσκεκλημένη Εισηγήτρια: 
Χρύσα Δούρου, δρ - Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Γλωσσολογίας 

Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ. Φιλόλογος – ΓΕΛ Λιμένα Χερσονήσου 
 

Στο πρόγραμμα, προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν Φιλόλογοι σχολείων 
επιστημονικής αρμοδιότητας και Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των 
σχολείων παιδαγωγικής αρμοδιότητας της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη.  

Για τις επόμενες συναντήσεις (της Β΄ Ενότητας, Τρίτη 30/3/2021 και Πέμπτη 
1/4/2021) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για δηλώσεις συμμετοχής). 

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 


