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Ηράκλειο, 20-5-2021 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 1411 
 

         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:    
 Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση απολογισμού και ανατροφοδότησης 
για το «Πρόγραμμα 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. Τρίτη 25-5-2021, ώρα 6.00΄-8.30΄ μμ. 

 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Όπως είχαμε προγραμματίσει, για το τέλος του διδακτικού έτους, μετά από τις 
τέσσερις επιμορφωτικές συναντήσεις (Μαρτίου - Απριλίου 2021) 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, και τη διδακτική 
αξιοποίηση από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στις τάξεις τους,  

προσκαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή 
στην (προαιρετική) επιμορφωτική συνάντηση απολογισμού και 
ανατροφοδότησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Μαΐου 2021, 
ώρα 6.00΄-8.30΄ μμ. 

Ειδικότερα, η συνάντηση απευθύνεται στους συμμετέχοντες και τις 
συμμετέχουσες στις προηγούμενες συναντήσεις του Προγράμματος, αλλά 
μπορούν να την παρακολουθήσουν και άλλοι Φιλόλογοι σχολείων επιστημονικής 
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αρμοδιότητας και Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των σχολείων 
παιδαγωγικής αρμοδιότητας της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη.  

 

Πρόγραμμα της επιμορφωτικής συνάντησης  

απολογισμού και ανατροφοδότησης 
Τρίτη 25 Μαΐου 2021, ώρα 6.00΄-8.30΄ μμ. 

  5.50΄-6.00΄ μμ        Σύνδεση- υποδοχή συμμετεχόντων και συμμετεχουσών 
(Παράκληση για έγκαιρη σύνδεση προς τήρηση του χρόνου) 

6.00΄ μμ Έναρξη - Χαιρετισμοί 

6.10΄- 7.10΄ μμ Παρουσιάσεις από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες 
εφαρμογών του Προγράμματος (διδακτικής αξιοποίησης στις 
τάξεις τους βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class 
και διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, 
mentimeter) 

(Προαιρετική παρουσίαση, προφορική ή και με διαμοιρασμό 
οθόνης στις εφαρμογές ή και σε άλλο εποπτικό μέσο [π.χ. ppt,  
video με εφαρμογές]. Για λόγους οργάνωσης, όσοι/όσες 
επιθυμούν, μπορούν να έχουν επικοινωνήσει με τη ΣΕΕ κ. 
Καλοκύρη, τηλεφωνικά (κιν.) ή στο e-mail kalokyri@sch.gr ) 

Διάδραση με συμμετέχοντες/-ουσες 

7.10΄- 8.10΄ μμ Επίλυση αποριών  
Επανάληψη/Ανατροφοδότηση με παραδείγματα καίριων 
σημείων του Προγράμματος [εργαλείων του λογισμικού 
Open e-class και διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων 
(padlet, kahoot, mentimeter)] 

8.10΄- 8.30΄ μμ Ανασύνθεση. Συζήτηση αναστοχασμού, απολογισμός, 
ανατροφοδότηση-προτάσεις, συμπεράσματα 

Επιμέλεια Προγράμματος-Συντονισμός- Επιμόρφωση:  
Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου ΠΕ02 Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 

Προσκεκλημένη Εισηγήτρια-Επιμορφώτρια: 
Χρύσα Δούρου, δρ - Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ. 
Φιλόλογος – ΓΕΛ Λιμένα Χερσονήσου 
 

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

Δήλωση συμμετοχής στη  διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση  
απολογισμού-ανατροφοδότησης του Προγράμματος (ΤΡΙΤΗ 25-5-21, 6.00΄-
8.30΄ μμ) 
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Στη διαδικτυακή επιμορφωτική  συνάντηση απολογισμού και ανατροφοδότησης 

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 

 

 
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 

 

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

