
Θέμα: « 4ο  διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδευτικών ΠΕ06»

Αγαπητές/οι συνάδελφοι 

Ελπίζω όλες/οι να είσαστε πολύ καλά στην υγεία σας.

Στο 4ο στη σειρά διαδικτυακό μας σεμινάριο στο πλαίσιο του επιμορφωτικού μας
προγράμματος  « Sharing is caring”,  έχουμε την τιμή και την χαρά, η συνάδελφος
Νικητάκη Καλλιόπη ,⁕  να παρουσιάζει τις καλές πρακτικές  «Blended Learning”
που  εφαρμόζει  στην  διδασκαλία  της,  εδώ  και  τέσσερα  χρόνια  αξιοποιώντας  μία
ακόμη  από  τις  πολλές  διαθέσιμες  ηλεκτρονικές  πλατφόρμες  ασύγχρονης
εκπαίδευσης. Το θέμα της εισήγησης είναι: 

 ‘Class  Dojo  –  μια  πλατφόρμα  ασύγχρονης/συμβατικής  εκπαίδευσης  –
αξιολόγησης  -  διαχείρισης  σχολικής  τάξης  –επικοινωνίας  σχολείου-μαθητών-
οικογένειας’ 

Το σεμινάριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου, ώρα 9-11πμ
στο τηλε-δωμάτιο https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla 

Οι  διαδικτυακές  επιμορφωτικές  μας  συναντήσεις  θα  συνεχιστούν  και  θα  γίνονται
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η ενημέρωση
σας θα γίνεται με υπηρεσιακά έγγραφα στα σχολεία σας, στα προσωπικά σας mail και
στα προσωπικά και συλλογικά μας Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

Όσες/οι συνάδελφοι θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις  γνώσεις και τις  εμπειρίες
τους παρακαλώ να συμπληρώσουν την φόρμα που επισυνάπτεται και να την στείλουν
στο mail μου που αναγράφεται στο παρόν έγγραφο. 

Με την προσδοκία μιας ακόμη πολύ γόνιμης συνεργασίας 

Ηράκλειο, 26/11/2020 
                                                    Αρ. Πρωτ.: Φ2/2054

 
Προς: Εκπαιδευτικούς ΠΕ06 δια των Δ/ντριων/ων των 
σχολείων 

Κοιν. 
• Περιφερειακό Δ/ντη Εκ/σης Κρήτης 
 •Δ/νση Π/θμιας & Δ/ θμιας Εκ/σης Ηρακλείου  
 •Δ/νση Π/θμιας Εκ/σης & Δ/ θμιας Εκ/σης Λασιθίου 
 •Δ/νση Π/θμιας Εκ/σης & Δ/ θμιας Εκ/σης Ρεθύμνου
 •Δ/νση Π/θμιας Εκ/σης  & Δ/ θμιας Εκ/σης Χανίων 

Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Ελένη Πουλλά  

 ΣΕΕ ΠΕ06

ΒΣ
Ονομάζομαι Νικητάκη Πόπη και είμαι μόνιμη εκπαιδευτικός Αγγλικών στην Α/θμια⁕

Εκπαίδευση  από  το  2002.  Είμαι  παντρεμένη  και  μητέρα  2  παιδιών.  Ζω  με  την
οικογένειά μου στον Άγιο Νικόλαο. Πριν τον διορισμό μου εργάστηκα ως καθηγήτρια
στην ιδιωτική εκπαίδευση και ως ωρομίσθια στο Ι.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου. Ήμουν για
κάποια χρόνια εξετάστρια προφορικών στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και επιτηρήτρια σε εξετάσεις του British Council και
της Europalso.Έχω εργαστεί σε 6/θέσια και 12/θέσια Δημοτικά σχολεία στην Ρόδο ,
όπου  διορίστηκα  ,  στη  Σητεία  και  στη  Νεάπολη  .  Έχω  επίσης  απασχοληθεί  με
αποσπάσεις σαν διοικητικό προσωπικό στη γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Αγίου
Νικολάου και στο γραφείο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου. Η οργανική μου
θέση  είναι  στο  4ο  Δημοτικό  σχολείο  Αγίου  Νικολάου.  Για  το  τρέχον  έτος  είμαι
τοποθετημένη μετά από επιλογή μου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου και
συμπληρώνω το ωράριό μου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Στο 3ο Δημοτικό
διδάσκω τα τελευταία πέντε χρόνια όντας ενεργό μέλος των παιδαγωγικών ομάδων
που έχουν συσταθεί , στο πλαίσιο  Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ ΚΑ2 του
σχολείου μου. Επίσης έχω συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ KA1
στο  πλαίσιο  των  οποίων  έχω  ταξιδέψει  στο  εξωτερικό  και  έχω  παρακολουθήσει
επιμορφωτικά  σεμινάρια  με  θέμα  τη  χρήση  ψηφιακών  μέσων/περιβαλλόντων
μάθησης στη διδασκαλία και τη μεθοδολογία CLIL(Content and Language Integrated
Learning).  Επίσης έχω φιλοξενήσει  στην τάξη μου συναδέλφους από σχολεία του
εξωτερικού με σκοπό την επιτόπια παρακολούθηση διδασκαλίας. Συμμετέχω επίσης
σε  συνεργασίες  μέσα  από  την  πλατφόρμα  etwinning  σχεδόν  κάθε  χρόνο.  Με
ενδιαφέρει  η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη γι  αυτό έχω
παρακολουθήσει ένα τρίμηνο ταχύρυθμο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Κρήτης με
θέμα   «Η  αξιοποίηση  του  Web  2.0  στο  σύγχρονο  σχολείο  με  έμφαση  στη
δημιουργικότητα και  την κριτική σκέψη».  Επίσης  έχω ολοκληρώσει  επιτυχώς την
παρακολούθηση των Β1 και Β2 επιπέδων επιμόρφωσης υπολογιστών και θα λάβω
μέρος  στις  επερχόμενες  εξετάσεις  πιστοποίησης.  Χρησιμοποιώ  την  πλατφόρμα
ασύγχρονης εκπαίδευσης και διαχείρισης σχολικής τάξης Class Dojo εδώ και τέσσερα
χρόνια  και  έχω  χρηστεί  School  Mentor  μετά  από  τη  δημιουργία  δικτύου
εκπαιδευτικών που την χρησιμοποίησαν την περσινή χρονιά στο σχολείο μου , κατά
τη διάρκεια της καραντίνας ,  στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Φέτος
επιλέχθηκα  ως πρέσβειρα της πλατφόρμας με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση και
υποστήριξη όσων επιθυμούν να δοκιμάσουν να την εντάξουν στην διδασκαλία τους.  
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