Ηράκλειο, 22-9-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε.
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 590
Προς:
•

Τηλ. 2810 246860
Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713 05
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
E-mail: grss@dide.ira.sch.gr
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Τηλ. 2810 246.864 // 2810 310.634
κιν. 697 99 30 724
Ιστοσελίδες: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi

Φιλολόγους Σχολείων Δ.Ε.
περ. εν. Ηρακλείου
αρμοδιότητας Σχολικής
Συμβούλου Φιλολόγων Β.
Καλοκύρη
(διαμέσου των Δ/νσεων των
Σχολείων)

Κοιν. :
1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
2. Προϊστάμενο Επιστημ.&
Παιδαγ. Καθοδήγησης Δ/θμιας
Εκπ/σης
3. Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ –
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com
E-mail : kalokyri@sch.gr

Θέμα: Εργαστηριακό Σεμινάριο για την πρακτική αξιοποίηση «e-class» του
Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στα φιλολογικά μαθήματα (αναρτήσεις υλικού,
επικοινωνία με μαθητές κ.ά.). Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 5.00 μμ-9.00 μμ,
εργαστήριο Η/Υ ΠΕΚ Ηρακλείου. Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου
στις ΤΠΕ Δρ. Περυσινάκη Ειρήνη.

Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,
Σε άμεση ανταπόκριση προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες που εκφράσατε,
προσκαλείσθε να συμμετέχετε σε
•

επιμορφωτική συνάντηση (εργαστηριακό σεμινάριο) για την
πρακτική
χρήση-αξιοποίηση
της
εφαρμογής
«e-class»
(«ηλεκτρονικής τάξης) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
(sch.gr),

•

την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 5.00 μμ-9.00 μμ,

•

στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών ΠΕΚ (1ος όροφος), στο
κτίριο του ΠΕΚ Ηρακλείου (και κτίριο Πειραματικού ΛυκείουΓυμν.), Ι. Κορνάρου, Σταυρωμένος, Ηρακλείου.

•

Επιμορφώτρια: Δρ. Περυσινάκη Ειρήνη, Μαθηματικός,
Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ.

Επισημαίνεται ότι ο στόχος του σεμιναρίου είναι η πρακτική εκμάθηση βασικών
εργαλείων του λογισμικού Open e-Class, ώστε να μπορούμε
✓ να «φτιάχνουμε» και να χειριζόμαστε έναν «χώρο» ψηφιακό για το κάθε μάθημά
μας [=δημιουργία ψηφιακού μαθήματος στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
http://eclass.sch.gr/ ]
✓ να αναρτούμε σε αυτόν υλικό (σημειώσεις κλπ) για τους μαθητές μας
✓ να μπορούν οι μαθητές μας να «μπαίνουν» στον ψηφιακό αυτό «χώρο» και να
παίρνουν τις σημειώσεις ή άλλο σχετικό υλικό [=εγγραφή χρηστών]
✓ Να χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα εργαλεία για εργασίες
✓ Να χρησιμοποιούμε εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για συζήτηση/κουβέντα,
εργασία σε ομάδες.

Μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν σε β΄ ανάθεση
φιλολογικά μαθήματα
Προϋπόθεση στους συμμετέχοντες είναι να έχουν ήδη έναν λογαριασμό (=διεύθυνση email) στο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr/ (ώστε χωρίς καθυστέρηση την ώρα του
σεμιναρίου να μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία «δικής τους» e-class).

Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής, έως τη Δευτέρα 2/10/17,
ώρα 14.10 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας -μέχρι 20 άτομα, με θέση σε Η/Υ).
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο έως το
απόγευμα της Δευτέρας 2/10/17, με μήνυμα στη δ/νση e-mail που θα δηλώσουν.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δημιουργία-χρήση e-class
(πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο)

Ευχαριστούμε θερμά τη Συνάδελφο Δρ. Ειρήνη Περυσινάκη, πιστοποιημένη
Επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ για την πρόθυμη και ευγενική προσφορά της, να
μας εκπαιδεύσει στη χρήση βασικών στοιχείων e-class για τις ανάγκες της δουλειάς
μας!
Με τιμή,
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

