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Ηράκλειο,  24-1-2017 

Αρ. Πρωτ.: 73 

 

       Προς:   

 Διεύθυνση 7ου Γυμνασίου 

Ηρακλείου,  

 Φιλολόγους  και 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 

Ιστορία σε β΄ και γ΄ ανάθεση 

στο 7ο Γυμνάσιο (διαμέσου της 

Δ/νσης του Σχολείου) 

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 

 

     

 

 

Θέμα: Αναπρογραμματισμός ενδοσχολικού Σεμιναρίου για τα φιλολογικά 

μαθήματα στο 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, στις 7-2-2017, ώρα 11.50-14.10. 

 

Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Στη συνέχεια της επικοινωνίας μας, σας αποστέλλω το παρόν σχετικά με τον 

αναπρογραμματισμό της ενδοσχολικής επίσκεψής μου και του ενδοσχολικού 

Σεμιναρίου για τα φιλολογικά μαθήματα, στο 7ο Γυμνάσιο (το οποίο είχαμε αναβάλει 

στις 20-1-17, λόγω της πραγματοποίησης Ενημερωτικής Ημερίδας του ΥΠΠΕΘ για 

τους Σχολικούς Συμβούλους). 

Σύμφωνα με τον αναπρογραμματισμό, το  Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο 7ο 

Γυμάσιο, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.50΄-14.10΄.  

Υπενθυμίζονται τα παρακάτω. 

mailto:grss@dide.ira.sch.gr
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/
mailto:kalokyri@sch.gr


Μαζί με τους Φιλολόγους προσκαλούνται, επίσης,  να συμμετάσχουν οι 

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Ιστορία σε β΄ και γ΄ ανάθεση1, εφόσον είναι εφικτό στο 

πρόγραμμα του σχολείου. 

 

Στο Σεμινάριο θα ασχοληθούμε με  

 θέματα των οδηγιών και της αξιολόγησης για το σχολ. έτος 2016-17 και θα 

εστιάσουμε σε παραδείγματα εφαρμογής. Επίσης, θα επεξεργαστούμε 

ερωτήσεις και δυσκολίες που έχουν προκύψει· 

 διευκρινίσεις, βοήθεια σε τυχόν ερωτήματα καθώς και παραδείγματα σχετικά 

με τις Δημιουργικές Συνθετικές Εργασίες του Γυμνασίου στο Β΄ Τετράμηνο· 

 ζητήματα παιδαγωγικής-διδακτικής και διαχείρισης της τάξης· 

 ζητήματα συμμετοχής στο Διασχολικό Δίκτυο Γλωσσικού Γραμματισμού· 

 ζητήματα συμμετοχής στο Δίκτυο «Η ρητορική στο σχολείου»· 

 ζητήματα σχετικά με το έργο σας που σας απασχολούν και θα θέλατε να 

συζητήσουμε. 

 

Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να κρατούν  

 υλικό από ασκήσεις ή θέματα για εξέταση που έχουν διαμορφώσει 

για τη διδασκαλία και την εξέταση των φιλολογικών μαθημάτων 

που διδάσκουν (για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία με 

βάση τον νέο τρόπο εξέτασης). 

 τα βιβλία των μαθημάτων που διδάσκουν,  

 τις νέες Οδηγίες διδασκαλίας σχολ. έτους 2016-17 για τα μαθήματα 

Γενικού Λυκείου 

 τις νέες Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α΄, Β΄ τάξεις Ημερήσιου 

Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2016 – 2017 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία  κι ευελπιστώ σε εποικοδομητική και 

δημιουργικά εύφορη συνάντηση. 

 

Με τιμή,  

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 

                                                           
1 ΥΠΠΕΘ, Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 192367/Δ2/ 11-11-2016 για επιμόρφωση εκπαιδευτικών β΄ και γ΄ 

ανάθεσης από Σχολικό Σύμβουλο μαθημάτων α΄ ανάθεσης. 


