
 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                   ----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/Ν ΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ 
&∆/ΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧ. ΣΥΜΒ. ∆.Ε Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Πουλλά  Ελένη 
Σχολ.  Σύµβουλος ΑγγλικήςΓλώσσας 

Τηλ.: 6974384543 
e-mail:epoulla@sch.gr 

 
Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη ∆έσποινα  
Σχολ. Σύµβουλος ΑγγλικήςΓλώσσας 
Τηλ.: 28310 31894, 6972782638 
e-mail: dangeli@sch.gr 
 
Ταχ. ∆/νση:Ρολέν 4 
Ταχ. Κώδικας:71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο:  2810342206 
FAX: 2810222076 
e-mail: grss@dide.ira.sch.gr 

 

 
 

Ηράκλειο, 21/12/2016 

Αρ. Πρωτ.: 1402 

 

 

ΠΡΟΣ:  
 

κ. κ. ∆/ντές & ∆/ντριες  

Γυµνασίων, ΓΕΛ , ΕΠΑΛ και ∆ηµοτικών Σχολείων Ν.   

Ηρακλείου 

 

 

ΚΟΙΝ. : 

 
1.    Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας & 

      ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης 

2. Προϊστάµενο Επιστηµονικής  και                  

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης 

3. Προϊστάµενο Επιστηµονικής  και                  

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

Α/θµιας Εκπ/σης Κρήτης 

4. ∆ιευθυντή ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου 

5.  ∆ιευθυντή Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου   

  

  
 
Θέµα : «Eνηµέρωση εκπαιδευτικών Αγγλικής για ∆ειγµατικές ∆ιδασκαλίες » 
 
Αγαπητοί / ες κ. κ.  ∆ιευθυντές / ντριες, 

Παρακαλούµε να ενηµερώσετε ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 που διδάσκουν 

την Αγγλική Γλώσσα στο σχολείο σας ότι θα πραγµατοποιηθεί σεµινάριο µε θέµα « Developing 

inclusive curricula in the mainstream EFL class» το οποίο θα αποτελείται από 2 θεµατικές 

ενότητες: πειραµατικές, ερευνητικές, δειγµατικές συνδιδασκαλίες και εργαστήρια ανατροφοδότησης  

 

Τα διδακτικά σενάρια θα διαµορφωθούν και θα υλοποιηθούν σε δειγµατικές 

συνδιδασκαλίες µέσα στην τάξη από την σχολική σύµβουλο Ελένη Πουλλά και την ειδική 

παιδαγωγό Αγγελική Παππά. Η βιβλιογραφία που τα υποστηρίζει είναι αυτή της  συµπερίληψης  

των µαθητών µε Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες µέσω της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας και της 

ολιστικής ανάπτυξης όλων των µαθητών/τριων  µε αναφορά στις ανθρώπινες αξίες και την 

σύνδεση της σχολικής τάξης µε την σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα µέσα από την 

διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.  

 

Οι διδασκαλίες θα γίνουν στην ∆΄ Τάξη ( τµήµατα ∆1 & ∆2)  του 11
ου

 ∆Σ Ηρακλείου στις 

παρακάτω ηµεροµηνίες:   

 

Τµήµα ∆1 

∆ευτέρα, 16/1,  13/2, 6/3 , 3/4 , 6/5, 5/6 ( 2
η
 & 3

η
 ώρα  ) 

 

Τµήµα ∆2 

Τρίτη, 17/1, 14/2, 7/3, 7/5, 6/6  ( ώρα 1
η
 & 2

η
  )  

 

 

 Οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετέχουν σε αυτό το επιµορφωτικό πρόγραµµα  θα 

υλοποιούν µέσα στις τάξεις τους τα διδακτικά σενάρια που θα παίρνουν από τις  δειγµατικές 



διδασκαλίες, προσαρµόζοντας τα στις ανάγκες του δικού τους πλαισίου (  ιδιαίτερες µαθησιακές 

ανάγκες των µαθητών τους, υλικοτεχνική υποδοµή της τάξης τους κλπ)  και θα συζητούν αυτή την 

διδακτική εφαρµογή σε απογευµατινά εργαστήρια που ανατροφοδότησης θα γίνονται την ∆ευτέρα  

5.30-8.30µµ.  

 

Το σεµινάριο µπορούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί  και των δύο βαθµίδων ( 

Α/θµιας & Β/θµιας) καθώς οι τεχνικές διδασκαλίας µπορούν να προσαρµοστούν σε κάθε ηλικία 

µαθητών, αλλά και επειδή αρκετοί  εκπαιδευτικοί διδάσκουν και στις δύο βαθµίδες µε την εξής 

σειρά προτεραιότητας:   

 

1. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη ∆ τάξη του ∆Σ  

2. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ∆Σ και στη Β/µια   

3. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν µόνο στη Β/µια  

 

Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που µπορεί να συµµετέχει περιορίζεται από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες του σχολείου στους 40(20 ανά τµήµα: ∆1 – 20, ∆2 -20). Η συµµετοχή σε 

ολόκληρο το πρόγραµµα, που θα έχει συνολική διάρκεια για το κάθε τµήµα 30 ώρες,  είναι 

υποχρεωτική.     

  

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυµούν να συµµετέχουν, θα πρέπει να το δηλώσουν στην 

επισυναπτόµενη φόρµα  που θα αποστέλλουν στα mail των σχολικών συµβούλων.  

 
Παρακαλούµε να διευκολύνετε  την συµµετοχή των εκπαιδευτικών µε διευθέτηση του 

προγράµµατός  τους έτσι ώστε να µην χαθούν  διδακτικές ώρες και µην παρεµποδιστεί η οµαλή 
λειτουργία του σχολείου. 

 
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία. 

 

.                                                             Με εκτίµηση 

Ελένη Πουλλά 

Σχ. Σύµβουλος ΠΕ06 Ν. Ηρακλείου - Ν. Λασιθίου 

 

∆έσποινα Αγγελιδάκη – Πετσαγγουράκη 

Σχ. Σύµβουλος ΠΕ06 Ν. Ηρακλείου - Ν. Ρεθύµνου 

 

 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ( ∆1, ∆2 ) *  

ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ∆Ι∆ΑΞΩ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

EMAIL  

 

 

 

• Επιλέξτε ένα από τα δύο  


