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Ηράκλειο,  31-5-2021 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 1451 
 

         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:    
 Ανατροφοδότηση - αναρτήσεις υλικού από 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».  
 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όλους και όλες που συμμετείχατε στις 
διαδικτυακές συναντήσεις του Προγράμματος  επιμόρφωσης στα βασικά 
εργαλεία του λογισμικού Open e-class καθώς και σε διαδραστικά ψηφιακά 
εργαλεία (e-tools: padlet, kahoot, mentimeter)!  
Στη συνέχεια της (προαιρετικής) επιμορφωτικής συνάντησης απολογισμού και 
ανατροφοδότησης (25-5-2021), αποστέλλω τους συνδέσμους στον ιστότοπο του 
Δικτύου Συνεργασίας μας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ [= 
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/], όπου μπορείτε να βρείτε υλικό 
σχετικά με το Πρόγραμμα καθώς και άλλο υλικό για χρήση ΤΠΕ στη 
διδασκαλία στη θεματική «ΤΠΕ και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» [= 
http://tpe-exae2020-21.weebly.com/ ]. 

Ειδικότερα, δείτε το υλικό, πατώντας στους ακόλουθους συνδέσμους (που 
αντιστοιχούν σε επιμέρους κατηγορίες της προαναφερόμενης θεματικής «ΤΠΕ και 
Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» ):  

Πρόγραμμα επιμόρφωσης e-class, e-tools 

E-class Οδηγίες  
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Οδηγίες για Webex 

ΕξΑΕ και φιλολογικά μαθήματα, με αξιοποίηση πλατφόρμας Webex (βασικές 
λειτουργίες, δωμάτια συνεργασίας/ομάδες, δημιουργία ερωτηματολογίων και 
ασκήσεων κ.ά.).  

Ψηφιακό σενάριο (Β. Καλοκύρη) Ανακαλύπτουμε τον Σεφέρη (με οδηγίες 
χρήσης ψηφιακών εργαλείων στα φύλλα εργασίας) [= http://2020seferis-
sxoleio-exae.weebly.com/] 
Ψηφιακό σενάριο για πολυτροπικά κείμενα- αξιοποίηση αφισών με φύλλα 
εργασίας 
 

Επίσης, στο πνεύμα των στόχων συνεργασίας του Δικτύου Συνεργασίας 
Φιλολόγων (σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου) στις ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ [ http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/ ] 

 οι Συνάδελφοι Φιλόλογοι (σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου) 
που συμμετείχαν σε επιμορφωτικές συναντήσεις του Προγράμματος 
προσκαλούνται να μου αποστείλουν (kalokyri@sch.gr)  για ανάρτηση 
στη θεματική ιστοσελίδα του Προγράμματος ψηφιακό υλικό που 
παρήγαγαν με βάση το Πρόγραμμα,  

 όπως Οδηγίες χρήσης των ψηφιακών εργαλείων (π.χ. πώς 
φτιάχνουμε διαδραστικές ασκήσεις-quiz με το kahoot), 
παρουσιάσεις δράσεών τους (ppt κ.ά.) ή αρχείο word με 
περιγραφή διδακτικού υλικού που παρήγαγαν ή και 
συνδέσμους σε αναρτημένες ψηφιακές εργασίες ή και 
περιγραφή δραστηριοτήτων-ασκήσεων κ.ά  για τους μαθητές 
τους, με βάση την επιμόρφωση από το Πρόγραμμα (e-class 
και e-tools).  

Στη συνέχεια, θα μπορούν να λάβουν Βεβαίωση παραγωγής υλικού 
βασισμένου στο Πρόγραμμα αυτό.   

 
 Ακόμη, ανεξάρτητα από την παρακολούθηση του Προγράμματος, οι 

Συνάδελφοι Φιλόλογοι (σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου) 
προσκαλούνται να μου αποστείλουν (kalokyri@sch.gr) για ανάρτηση 
στις επιμέρους θεματικές  του ιστότοπού μας που αφορούν στη 
διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ υλικό  

 (όπως περιγραφή δράσεων/ διδακτικών δραστηριοτήτων ή 
σχεδίων μαθήματος με ψηφιακά εργαλεία, συνδέσμους (π.χ. 
για πρόσβαση σε διαδικτυακά διαθέσιμες 
δραστηριότητες/ασκήσεις), ψηφιακές εργασίες μαθητών οι 
οποίες δημιουργήθηκαν με βάση ψηφιακά εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας (π.χ σε 
ασκήσεις) κ.ά.  
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Διευκρινιστικές σημειώσεις για το υλικό προς ανάρτηση: 

1. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για υλικό που δημιουργήσατε με βάση το 
Πρόγραμμα επιμόρφωσης (e-class, e-tools), αυτό να αναγράφεται στην αρχή 
του υλικού τους, πριν τα στοιχεία τους. 

2. Στα αρχεία word ή ppt  (στην αρχή) να αναγράφονται 
 ονοματεπώνυμο Φιλολόγου,  
 σχολείο όπου διδάσκετε,  
 ενδεικτικός τίτλος περιεχομένου π.χ.  «Χρονογραμμή στο μάθημα της 

Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου, διδακτική ενότητα (…) με τη χρήση του 
ψηφιακού εργαλείου mentimeter» (δηλαδή, σε παρένθεση το ψηφιακό 
εργαλείο).  

3. Οι σύνδεσμοι για ήδη αναρτημένες εργασίες (π.χ. για ψηφιακούς πίνακες  
(padlet), κ.ά.) θα πρέπει να δίδονται μέσα σε word με κατάλληλη ενημερωτική 
συνοπτική, σύντομη περιγραφή για το τι περιέχεται στον σύνδεσμο αυτό:  
 τον βασικό στόχο της εργασίας/δράσης αυτής,  
 το μάθημα,  
 τάξη Γυμνασίου/Λυκείου,  
 αν είναι σε συνεργασία με μαθητές ή εργασία του/της Φιλολόγου για 

διδακτική αξιοποίηση  
 καθώς και ό,τι άλλο βασικό, πληροφοριακό στοιχείο κρίνεται 

απαραίτητο για να είναι στους αποδέκτες κατανοητή η ανάρτηση 
υλικού.  

 Επίσης, αν υπάρχουν φύλλα εργασίας, να σταλούν όλα μαζί σε ένα 
αρχείο word για διευκόλυνση στην ανάρτηση καθώς και στη λήψη 
τους από τον ιστότοπό μας. 
 

Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία μας! 
Είμαι στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και συνεννόηση σχετικά με το υλικό που 
θέλετε να αποστείλετε (kalokyri@sch.gr, κιν. 6979930724). 

 

 
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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