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ΠΡΟΣ:
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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
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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.

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

Θέμα: Τηλε-σεμινάρια παιδαγωγικής, προγραμματισμού και διδακτικής (με
αξιοποίηση e-class), για τη νέα σχολική χρονιά, 2020-21.
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, λίγο πριν την έναρξη των
μαθημάτων στην τάξη, πρόκειται να πραγματοποιήσουμε, στο πλαίσιο των
επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προς υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου,
τα ακόλουθα διαδικτυακά σεμινάρια, μέσω τηλεδιάσκεψης:
1. Πέμπτη 10-9-2020, ώρα 11.50΄-14.00΄ (διαδικτυακή σύνδεση)
Θέμα: «Ζητήματα παιδαγωγικής προσέγγισης, προγραμματισμού και οργάνωσης
του διδακτικού έργου, για τη νέα σχολική χρονιά, 2020-21».
Εισήγηση-Συντονισμός: ΣΕΕ Φιλολόγων Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Βασικά επιμέρους θέματα:
Α. «Η παιδαγωγική της έναρξης των μαθημάτων»
 Γνωριμία ή ανανέωση γνωριμίας με τους μαθητές
 Σύνδεση σχολείου κοινωνίας - Υποκίνηση ενδιαφέροντος
 Μαθησιακό-εκπαιδευτικό συμβόλαιο
 Οργάνωση και αξιοποίηση ομάδων εργασίας
 Ζητήματα διαχείρισης τάξης (συμπεριφορά – σχέσεις)
Β. «Οργάνωση και προγραμματισμός διδακτικού έργου στην έναρξη της σχολικής
χρονιάς: Καλές πρακτικές, παραδείγματα εφαρμογής»
 Οργάνωση ύλης - φάκελος μαθήματος
 Εισαγωγή στο μάθημα (παιδαγωγικές πρακτικές υποκίνησης
ενδιαφέροντος και διδασκαλίας )
 Οργάνωση – προγραμματισμός ετήσιας δράσης με μαθητές/τριες
 Στόχοι διδασκαλίας, εκπαιδευτικές ανάγκες
 Διαχείριση ύλης

 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις – διαχείριση κρίσεων με αξιοποίηση
σύγχρονων διδακτικών μεθόδων
Γ. Συζήτηση – ανατροφοδότηση
Απαραίτητη Δήλωση συμμετοχής στη φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2kGlnFhiclZRAW_qTFCwDbLRWjb
zYAe7cxZXHQjqEPAc_PQ/viewform
Σύνδεσμος συμμετοχής (Πέμπτη 10-9-20, ώρα: 11.50-14.00. Έναρξη σύνδεσης
από 11.45΄) : https://meet.google.com/cnt-nsjt-cnu
Πρόταση παρακολούθησης τηλεσεμιναρίου: Για πρακτικούς λόγους (καλύτερη
σύνδεση - περιορισμένος αριθμός θέσεων, έως 100) προτείνεται η συμμετοχή
εκπαιδευτικών κάθε σχολείου από τον χώρο του σχολείου, σε κοινό υπολογιστή (δηλ.
με μία σύνδεση, π.χ. στην αίθουσα πληροφορικής ή άλλη αίθουσα με Η/Υ και
βιντεοπροβολέα). Ωστόσο, η δήλωση συμμετοχής είναι προσωπική, αφορά κάθε
συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.
================
2. Παρασκευή 11-9-2020, ώρα 11.50-14.00 (διαδικτυακή σύνδεση)
Θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός μαθήματος (διδακτικού αντικειμένου)
με αξιοποίηση βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class,
Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου. Εφαρμογές - παραδείγματα στα φιλολογικά μαθήματα».
Εισήγηση – Συντονισμός: ΣΕΕ Φιλολόγων Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη.
Παρουσίαση εφαρμογών e-class: Αθ. Φατσή, Φιλόλογος (ΓΕΛ Γαζίου),
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης (ΜΠΣ: «Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»)
Βασικά επιμέρους θέματα:
 Οργάνωση μαθήματος (διδακτικού αντικειμένου) με αξιοποίηση eclass, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 Συνδυασμός της διδασκαλίας στην τάξη με ασύγχρονη εκπαίδευση
 Θεματικές ενότητες μαθήματος στο Open e-class
 Ασκήσεις (πολλαπλών τύπων με εργαλεία του λογισμικού Open eclass)
 Εργασίες
 Ενημέρωση – επικοινωνία με μαθητές/τριες μέσω e-class
 Ημερολόγιο
 Άλλα εργαλεία και λειτουργική αξιοποίησή τους στη διδασκαλία
 Προτάσεις αξιοποίησης του e-class στον ετήσιο προγραμματισμό και
τη διδασκαλία.
Απαραίτητη
Δήλωση
συμμετοχής
στη
φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnY1vAlm3VAoFiszHdaCVJPdt56-VImGkcn3_J09rka6mng/viewform

Σύνδεσμος συμμετοχής (Παρασκ. 11-9-20, ώρα: 11.50-14.00. Έναρξη
σύνδεσης από 11.45΄) https://meet.google.com/dxo-dyck-azo
Πρόταση παρακολούθησης τηλεσεμιναρίου: Για πρακτικούς λόγους (καλύτερη
σύνδεση - περιορισμένος αριθμός θέσεων, έως 100) προτείνεται η συμμετοχή
εκπαιδευτικών κάθε σχολείου από τον χώρο του σχολείου, σε κοινό υπολογιστή
(δηλ. με μία σύνδεση, π.χ. στην αίθουσα πληροφορικής ή άλλη αίθουσα με Η/Υ
και βιντεοπροβολέα). Ωστόσο, η δήλωση συμμετοχής είναι προσωπική, αφορά
κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.
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

