
 
Θέµα:  « Πρόσκληση σε επιµορφωτική ηµερίδα για τους εκπαιδευτικούς των Γ΄ και 

∆΄ τάξεων της 6
ης

 περιφέρειας» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 1, του άρθρου 14 του Π.∆. 201/98 (Φ.Ε.Κ. 161/98 τ. 

Α΄), «Οργάνωση και Λειτουργία ∆ηµοτικών Σχολείων». 

2. Το εδάφιο ε΄, της παραγρ. 2, του άρθρου 2 όπως και το εδάφιο γ΄ της παραγρ. 1, 

του άρθρου 8, της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/΄105657/ ∆1/16.10.2002 

( Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων 

και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».  

3. Τη µε Αρ. Φ.353.1/324/105657/∆1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/16-10-

02) Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 7 «Καθήκοντα και Αρµοδιότητες Σχολικών 

Συµβούλων».  

4. Την µε αριθµ. Φ. 12/1039/137119/∆1/03-09-2015 Εγκύκλιο της ∆/νσης 

Σπουδών, Προγραµµάτων & Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες 

Προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016». 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
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Ηράκλειο:  13/11/2015 

Αριθµ. Πρωτ.: 55 

 

 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
6ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση        : Ρολέν 4 
Ταχ. Κώδικας    : 71305 
Πληροφορίες     : Μαρία ∆ρακάκη 
Τηλέφωνο  : 2810-246403,6932427310 
 Fax                    : 2810-283239 
e-mail: mdrakaki65@gmail.com 
 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ:  Τους/Τις  ∆ιευθυντές/τριες     
και τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και 
ειδικοτήτων   της 6ης  Περιφέρειας  που 
διδάσκουν στις Γ΄ και ∆΄τάξεις  
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Τον κ. Περιφερειακό ∆/ντή Α/θµιας 

και Β/θµιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
2. Τον κ. Προϊστάµενο Επιστηµονικής 

& Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θµιας Εκπ/σης Κρήτης 

3. Τον  κ. ∆ιευθυντή  Α/θµιας Εκπ/σης 
Ν. Ηρακλείου 



5. Tη µε αριθµ. πρωτ.7843/26-10-2015 έγκριση της Περιφερειακής ∆/νσης 

Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης. 

   Προσκαλούµε τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν στις Γ΄ και ∆΄ τάξεις των 

∆.Σ. της 6
ης

 Περιφέρειας και τους εκπαιδευτικούς  ειδικοτήτων που εργάζονται εκείνη 

την ηµέρα στις συγκεκριµένες τάξεις  σε επιµορφωτική ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί  

την Τρίτη 24  Νοεµβρίου  από τις 08:00 έως 14:00 στο 4
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας 

Αλικαρνασσού (Γήπεδο Ηροδότου τλφ.2810220998) 

µε θέµα: 

«Ψηφιακοί πόροι για το γλωσσικό µάθηµα  και για τον ελληνικό πολιτισµό του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» 

Παρακαλούµε τους ∆ιευθυντές  των σχολείων: 

� Να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων που υπηρετούν. 

� Να ενηµερώσουν έγκαιρα τους γονείς για την απουσία των εκπαιδευτικών. 

� Να επισηµάνουν στους εκπαιδευτικούς την αναγκαιότητα έγκαιρης προσέλευσης. 

 

Επισυνάπτεται το πρόγραµµα εργασιών της ηµερίδας: 

Οργάνωση:  Σχολική Σύµβουλος 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Ν. Ηρακλείου 

 Μαρία Α. ∆ρακάκη  

 

 

«Ψηφιακοί πόροι για το γλωσσικό µάθηµα  και για τον ελληνικό πολιτισµό 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» 

 

 

Ώρα 
Εισηγητής 

/Συντονιστής  
Θέµα-Περιεχόµενο Προσέγγιση 

  8.00-8.15                                                               Προσέλευση - Εγγραφές 

8:15- 8.30 

                   Εισαγωγή στη θεµατική της ηµερίδας –Καλωσόρισµα    

       

 

8.30-9.00 ∆ρακάκη Μαρία  
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα των 

ΤΠΕ στην παιδαγωγική διαδικασία  

Εµπλουτισµένη 

εισήγηση  



9.00-9.45 ∆ρακάκη Μαρία  

Συνεργατικές κοινότητες 

εκπαιδευτικών και ανάπτυξη 

σεναρίων για το γλωσσικό µάθηµα  

Γνωριµία µε το πρόγραµµα 

∆ΙΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ 

Εµπλουτισµένη 

εισήγηση  

9.45-10.00 ∆ρακάκη Μαρία  

    Η εµπειρία της σύνταξης και 

εφαρµογής διδακτικών σεναρίων µε 

άξονα την αξιοποίηση ψηφιακών 

µέσων στο πλαίσιο δράσης του  

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

               ( ΚΕΓ) 

Εµπλουτισµένη 

εισήγηση  

10.00-11.00 
∆ρακάκη Μαρία & 

εκπαιδευτικοί 

Ψηφιακοί πόροι του ΚΕΓ για το 

γλωσσικό µάθηµα στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

Ασκήσεις 

προσοµοίωσης σε 

διδακτικά σενάρια   

∆ιάλειµµα 30΄ 

11.00-11.30 
∆ρακάκη Μαρία & 

εκπαιδευτικοί  

ΨΗΦΙ∆ΕΣ :Εξερευνώ τις ιστορίες . 

Παιχνίδια µε τη λογοτεχνία για 

παιδιά ∆ηµοτικού  

 Εργασία σε οµάδες -       

      Εφαρµογές   

11.30-12.00 
∆ρακάκη Μαρία & 

εκπαιδευτικοί  

Λεξικά του ∆ηµοτικού: Τα 

υπάρχοντα µε όλα τα προτερήµατα 

ενός διαδικτυακού λεξικού 

 Εργασία σε οµάδες-  

       Εφαρµογές   

 

∆ιάλειµµα  15΄ 

12.15-13.00 
∆ρακάκη Μαρία & 

εκπαιδευτικοί  

ΨΗΦΙ∆ΕΣ: Λογοτεχνικοί χάρτες 

πόλεων  

 

Εργασία σε οµάδες-   

        Εφαρµογές  

13.00-13.30 
∆ρακάκη Μαρία & 

εκπαιδευτικοί  

 ΑΡΙΑ∆ΝΗ: Μορφές και θέµατα της 

αρχαίας ελληνικής µυθολογίας  

 Εργασία σε οµάδες – 

       Εφαρµογές 

13.30-14.00 
∆ρακάκη Μαρία & 

εκπαιδευτικοί 
 Συµπεράσµατα –Αναστοχασµός  

   Συζήτηση στην    

     ολοµέλεια   

 

 

 

 

 

                                                                       Η Σχολική Σύµβουλος  6
ης

 Περιφέρειας  

 

                                                                       Μαρία Α. ∆ρακάκη 

 

 

 


