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Ηράκλειο, 14-12-2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 2168 
 

         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:    
«Διαδικτυακό εργαστηριακό σεμινάριο: Σενάριο διδασκαλίας πολυτροπικών 
κειμένων με ομαδοσυνεργατική μέθοδο στην πλατφόρμα Webex. Παράδειγμα 
εφαρμογής στη Νεοελληνική Γλώσσα.  (Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής)» 
 
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), στη 
συνέχεια των προηγούμενων διαδικτυακών σεμιναρίων για την αξιοποίηση της 
πλατφόρμας Webex προς διαδραστική «σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία», 
προγραμματίζουμε το ακόλουθο διαδικτυακό εργαστηριακό σεμινάριο. 

Πέμπτη 17-12-2020, ώρα 6.00-8.30 μμ 
Η προβληματική του διαδικτυακού εργαστηριακού σεμιναρίου:  
 Πώς μπορούμε να διδάξουμε τους μαθητές/τριες να προσεγγίζουν 

πολυτροπικά κείμενα, στο πλαίσιο της θεωρίας των πολυγραμματισμών, σε 
ανταπόκριση προς σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και στόχους των 
Προγραμμάτων Σπουδών;  

 Ειδικότερα, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τον κριτικό στοχασμό και τις 
δεξιότητες στις ΤΠΕ  των μαθητών/-τριών, διδάσκοντας πολυτροπικά 
κείμενα;  

 Μάλιστα, στην περίοδο της τρέχουσας ΕξΑΕ, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε 
τους παραπάνω στόχους διαμέσου της πλατφόρμας Webex, ώστε να 
προσδώσουμε ενδιαφέρον στο μάθημα με την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών/-τριών; 
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Θέματα του διαδικτυακού εργαστηριακού σεμιναρίου:   
 Στη βάση της προβληματικής αυτής,  θέμα του διαδικτυακού εργαστηριακού 

σεμιναρίου αποτελεί η διδακτική προσέγγιση πολυτροπικών κειμένων με 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο στην πλατφόρμα Webex. Ως παράδειγμα 
εφαρμογής  θα επεξεργαστούμε σενάριο διδασκαλίας στη Νεοελληνική 
Γλώσσα. Ειδικότερα, το σενάριο διδασκαλίας αφορά στην κριτική προσέγγιση 
αφισών στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας «Ειρήνη – Πόλεμος», της 
Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. Επισημαίνεται ότι το σενάριο 
αποτελεί παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης και μπορεί να εφαρμοστεί 
στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου και Λυκείου, με 
προσαρμογή στην ύλη, ανά τάξη.  Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί και σε 
άλλα γνωστικά αντικείμενα Γυμνασίου και Λυκείου, π.χ. στην Ιστορία (με 
προσαρμογή στην ύλη τους) και μάλιστα με διαθεματική αξιοποίηση.  

 Παράλληλα, το εργαστηριακό σεμινάριο προσφέρεται και ως ευκαιρία 
επιμόρφωσης-πρακτικής εξάσκησης στη λειτουργία των ομάδων με τη χρήση 
«δωματίων συνεργασίας» και καλών πρακτικών ομαδοσυνεργατικής 
αξιοποίησης της  πλατφόρμας Webex. 

Διοργάνωση–Επιμόρφωση: ΣΕΕ ΠΕ02 (ΠΕΚΕΣ Κρήτης) Βασιλεία (Λιάνα) 
Καλοκύρη 
Εισηγήτρια Διδακτικού Σεναρίου-Συνεργασία στην επιμόρφωση: Επιμορφώτρια Β΄ 
Επιπέδου ΤΠΕ,  επίτ. Σχολ. Σύμβουλος  Φιλολόγων, Δρ Αγγελική Καψάσκη 
 
Επισημαίνεται ότι το σεμινάριο είναι προαιρετικό και προγραμματίζεται σε 
απογευματινές ώρες, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα λόγω του φόρτου 
της διαδικτυακής λειτουργίας της πλατφόρμας κατά τις ώρες λειτουργίας των 
σχολείων.  
Το διαδικτυακό  σεμινάριο απευθύνεται 
α) στους Φιλολόγους σχολείων Δ.Ε. επιστημονικής αρμοδιότητας της ΣΕΕ Β. 

Καλοκύρη 
β) στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των σχολείων Δ.Ε. παιδαγωγικής 

αρμοδιότητας της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη 
 
Στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο 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 

 

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


 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (απαραίτητη για οργανωτικούς λόγους). Πατήστε 
ΕΔΩ 

 
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 
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