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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

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   

κιν. 697 99 30 724 // 2810 310.634 

 Ιστοσελίδες: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

http://users.sch.gr/sfscholiki/fi  

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com  

E-mail : kalokyri@sch.gr  

 

 

Ηράκλειο,  28-2-2017 

Αρ. Πρωτ.: 270 

 

       Προς:   

 Διευθύνσεις και 

Φιλολόγους Γυμνασίων – 

Λυκείων 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 

    

 

Θέμα: Δειγματική Διδασκαλία για Φιλολόγους Γυμνασίου-Λυκείου. Λογοτεχνία 

και τεχνικές δραματοποίησης και βιωματικής μάθησης. Παρασκευή 3-3-17, ώρα 

10.55-12.35, στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου. [Ηλεκτρον. δήλωση 

συμμετοχής.] 

 

 

Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι, 

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας των μελών της φιλολογικής μας κοινότητας και της 

επιμόρφωσης μέσα από τη συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες με αξιοποίηση 

σύγχρονων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών στην διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, σας προσκαλώ, σε συνεργασία με το 

Πειραματικό Γυμνάσιο, στην ακόλουθη  δειγματική διδασκαλία της οποίας η μέθοδος 

και το περιεχόμενο μπορούν να προσαρμοστούν στις δυο βαθμίδες της Δ/θμιας 

Εκπ/σης.   

 Προσκαλούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι Φιλόλογοι Γυμνασίων –

Λυκείων αρμοδιότητας μου, εφόσον μπορεί να ρυθμιστεί το πρόγραμμα του 

σχολείου  
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 Παράλληλα, τη δειγματική διδασκαλία μπορούν να παρακολουθήσουν 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Ιστορία σε β΄ και γ΄ ανάθεση1, εφόσον έχουν 

ρυθμίσει τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο τους. (Οι μέθοδοι και οι 

εκπαιδευτικές τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν και στη διδασκαλία της 

Ιστορίας..) 

Θεματική της δειγματικής διδασκαλίας:   

 

«Ένας αριθμός», αφήγημα του Τσέχωφ   

(Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου)   

Για την ερμηνευτική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου αξιοποιείται η 

θεατρικότητα του κειμένου με βιωματικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές  

(παιχνίδια ρόλων–δραματοποιήσεις, ομάδες εργασίας κ.ά). Η λογοτεχνία σε 

συνδυασμό με το θέατρο ενεργοποιεί την τάξη και καλλιεργεί την κριτική αλλά και 

τη δημιουργική σκέψη των μαθητών.  

 

Ημερομηνία – ώρα – τόπος . 

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017,  ώρα 10.55-12.35. 

Στο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (περιοχή Εσταυρωμένου – 

ΤΕΙ). Είσοδος και από τον χώρο στάθμευσης του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, στο πίσω μέρος 

του κτηρίου. 

Αίθουσα: Β2 (ισόγειο κτηρίου ΠΕΚ,  στον διάδρομο, στο πλάι του κυλικείου). 

 

Πρόγραμμα 

 4η ώρα: 10.55-11.40 δειγματική διδασκαλία 

Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου, Φιλόλογος  Πειραματικού 

Γυμνασίου Ηρακλείου 

 

 5η ώρα: 11.50-12.35. Επιμορφωτική συνάντηση ανατροφοδότησης. 

Συντονισμός-Συμβουλευτική: Β. Καλοκύρη 

 

 

Για λόγους οργανωτικούς, οι Συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να 

συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 2-3-17, ώρα 14.30.  

Θα ενημερωθούν στο e-mail που θα δηλώσουν για τη δυνατότητα συμμετοχής 

τους, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 2-3-17. Χρειάζεται να έχουν ρυθμίσει τις 

υποχρεώσεις στο σχολείο τους, εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

Πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο 

 

 Δήλωση συμμετοχής: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΔΕΙΓΜΑΤ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 3-3-17 

 

Ευχαριστώ πολύ τη Συνάδελφο κ. Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου και το Πειραματικό 

Γυμνάσιο για τη συνεργασία. 

Με τιμή,  

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

(ΠΔΕ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο) 

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

ανάθεσης από Σχολικό Σύμβουλο μαθημάτων α΄ ανάθεσης.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPgEIrTZISGroqTh1b2fhjpr39d3JzEjpr2JUvCKXgVqzdA/viewform

