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Ηράκλειο, 27-4-2020
ΠΡΟΣ:

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 909

Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους
(ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε. επιστημονικής
αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. Β. Καλοκύρη
Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων
Δ.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνου παιδαγωγικής
ευθύνης της Σ.Ε.Ε. Β. Καλοκύρη
(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους)
ΚΟΙΝ:
1.

ΠΔΕ Κρήτης

2.

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

3.

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου

4.

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Θέμα: Επιμορφωτικό τηλε-σεμινάριο: «Αξιοποίηση βασικών εργαλείων του
λογισμικού Open e-class, Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Εφαρμογές - παραδείγματα στα φιλολογικά
μαθήματα».
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Σε ανταπόκριση προς ανάγκες που εκφράσατε για υποστήριξη/επιμόρφωση
στη χρήση του λογισμικού e-class προς αξιοποίηση και στις τρέχουσες ανάγκες της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και γενικότερα προς αξιοποίηση στο εκπαιδευτικό έργο,
σας προσκαλώ να συμμετάσχετε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε (προαιρετικά) στο
επιμορφωτικό τηλε-σεμινάριο, με θέμα «Αξιοποίηση βασικών εργαλείων του
λογισμικού Open e-class, Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Εφαρμογές - παραδείγματα στα φιλολογικά
μαθήματα», την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, ώρα 5.30-8.30 μ.μ..
Ειδικότερα, στο τηλε-σεμινάριο θα ασχοληθούμε με:
1. Δημιουργία ψηφιακής τάξης
2. Οργάνωση μαθήματος:

α) ανακοινώσεις με υλικό,
β) ανάθεση εργασιών μαθητών με χρονοδιάγραμμα,
γ) διαμόρφωση εργασιών
δ) Έγγραφα
ε) Ασκήσεις
στ) Βαθμολόγιο
ζ) Βιβλίο ύλης
η) Συνδέσεις διαδικτύου: Σχολικό ψηφιακό βιβλίο
3. Βασικά εργαλεία, ενεργά – ανενεργά εργαλεία
4. Προσθήκη ενός χρήστη (με το username του λογαριασμού sch.gr), Προσθήκη
πολλών χρηστών: με username ή αριθμό μητρώου (για μαθητές), επεξεργασία
ρόλου χρηστών (δικαίωμα υπεύθυνου ομάδας κ.ά.)
5. Άλλες λειτουργίες και δυνατότητες
6. Παραδείγματα εφαρμογής στα φιλολογικά μαθήματα
7. Εξάσκηση με παραδείγματα
Εισηγήτρια-Επιμορφώτρια: Κασσωτάκη Ειρήνη, πιστοποιημένη επιμορφώτρια ΤΠΕ
Β' Επιπέδου για τους Φιλολόγους, Δρ., Φιλόλογος στο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου.
Διοργάνωση–Συντονισμός-Συμβουλευτική/Επιμόρφωση (Καλές Πρακτικές στην
αξιοποίηση

e-class στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, απαντήσεις σε ερωτήσεις,

συμπεράσματα): Καλοκύρη Λιάνα, δρ. ΜEd, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Φιλολόγων.
Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα
συμμετοχής (έως την ημέρα της τηλεδιάσκεψης 30/4 και ώρα 12.00 το μεσημέρι). Στο
e-mail που θα δηλώσετε θα λάβετε και τον σύνδεσμο συμμετοχής.
Δήλωση συμμετοχής στο τηλε-σεμινάριο e-class 30/4/20 ώρα 5.30-8.30 μμ
Σημειώνεται-υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν
λογαριασμό (e-mail) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr), προκειμένου να
μπορέσουν κατά το τηλε-σεμινάριο να εξασκηθούν και με παραδείγματα εφαρμογής.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων για την ενημέρωση
των εκπαιδευτικών.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πρόθυμη συνεργασία τη συνάδελφο Φιλόλογο
κ. Ειρήνη Κασσωτάκη.
Ευελπιστώ σε εποικοδομητική, διαδραστική, ενδιαφέρουσα τηλε-συνάντηση, που
αναδεικνύει ότι η εκπαίδευση, πάνω από όλα, λειτουργεί με την ψυχή και το μεράκι των
εκπαιδευτικών.
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: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

