
                                               
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ρέθυμνο 27 Απριλίου 2017 
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                            Αρ. Πρωτ: 22                 
           ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                      
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ     
        &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
     2ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
                    
Ταχ. Δ/νση   :  Μοάτσου 38                           
Ταχ. Κώδ.      : 74100 Ρέθυμνο                     
Πληροφορίες  : Αντώνης Μπερκούτης                       
Τηλέφωνο       : 28310 52972, 52728     
FAX               : 28310 52728                 
E-mail           : aberkoutis@gmail.com 
URL               : http://sites.google.com/site/berkoutis     
 

                                                                                      
 
                                             
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές ημερίδες 
 

 

 

        Καλούνται οι δάσκαλοι/ες των σχολείων 2ης περιφέρειας σε επιμορφωτικές ημερίδες με     

θέμα: «Εμπλουτίζοντας τις διδακτικές μας προσεγγίσεις, για ένα σχολείο πιο ελκυστικό και 

αποτελεσματικό: η πρόκληση της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» και στόχο την ενημέρωση 

και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις  αρχές και τις τεχνικές της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας. Οι ημερίδες έχουν εργαστηριακή μορφή και θα πραγματοποιηθούν στους χώρους 

του Δημοτικού Σχολείου Γερανίου (πληροφορίες για την πρόσβαση εδώ: 

https://goo.gl/maps/qSoVNPsjWHS2), ως εξής: 

 Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 για τους/τις δασκάλους/ες που διδάσκουν στην ΣΤ΄ τάξη, εκτός 

από το δάσκαλο του ΣΤ2 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, που θα συμμετάσχει στην 

αντίστοιχη ημερίδα της Ε΄ τάξης (στις 5/5/2017)  

 Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 για τους/τις δασκάλους/ες που διδάσκουν στην Ε΄ τάξη. 

 Την Τετάρτη 10  Μαΐου 2017  για τους/τις δασκάλους/ες που διδάσκουν στην Γ΄ τάξη. 

 Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017  για τους/τις δασκάλους/ες που διδάσκουν στην Δ΄ τάξη εκτός 

από το δάσκαλο της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής και τη δασκάλα της Γ΄-Δ΄ 

τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης, που θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη 

ημερίδα της Γ΄τάξης (στις 10/5/2017) και τους δασκάλους της Δ ΄τάξης του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Ρεθύμνου που θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη ημερίδα της Ε΄ τάξης (στις 

5/5/2017). 

ΠΡΟΣ:  Τους/τις κ. Διευθυντές/τριες, τους/τις  
               κ. Προϊσταμένους/ες & τους/τις εκπ/κούς 
               των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας 
ΚΟΙΝ:  1. Τον κ. Προϊστάμενο Επιστημονικής &  
                Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης 
                Κρήτης 
             2. Τον κ. Δ/ντή Εκπ/σης  Α/θμιας Εκπ/σης Ν.  
                 Ρεθύμνης 

              



 Τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017  για τους/τις δασκάλους/ες που διδάσκουν στη Β ΄τάξη. 

 Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017  για τους/τις δασκάλους/ες που διδάσκουν στην Α΄ τάξη. 

      Οι δάσκαλοι/ες των 2/θεσίων, 3/θεσίων και 4/θεσίων Δημοτικών Σχολείων θα 

συμμετάσχουν μια φορά και συγκεκριμένα στην ημερίδα που αφορά τη μεγαλύτερη από τις 

τάξεις που διδάσκουν. 

      Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης μπορούν να συμμετάσχουν την ημέρα που αφορά 

την τάξη στην οποία εργάζονται, εφόσον απασχολούνται σε αυτήν αποκλειστικά εκείνη την 

ημέρα.  

            Οι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα της διεξαγωγής 

της αντίστοιχης ημερίδας.   

        Η συμμετοχή όλων των δασκάλων των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων είναι υποχρεωτική.  

        Παρακαλούνται οι κ.Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων: 

 να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα λειτουργήσουν οι 

Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις την ημέρα που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αντίστοιχη 

ημερίδα αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία της επιμορφωτικής δράσης (χρόνος, θέμα, 

φορέας, υποχρεωτικότητα παρακολούθησης) και να το υπενθυμίσουν προφορικά την 

παραμονή υλοποίησης της ημερίδας 

 να επισημάνουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό την αναγκαιότητα της έγκαιρης 

προσέλευσής του (8.00-8.30 π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την τήρηση του 

προγράμματος και την επίτευξη των επιμορφωτικών στόχων.  

          Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής εκπαιδευτικού παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές/τριες 

να ενημερώσουν έγκαιρα το γραφείο μας.  

         Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των ημερίδων. 

 

Συνημμένα: σελ.1  

 

                                                                                                                        Ο Σχολικός Σύμβουλος 

 

                                   

                                                                                                                              Αντώνης Μπερκούτης                                                                                                        

 

 

 

                         



ΕΕ μμ ππ λλ οο υυ ττ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ ιι ςς   δδ ιι δδ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   μμ αα ςς   ππ ρρ οο σσ εε γγ γγ ίί σσ εε ιι ςς ,,     

γγ ιι αα   έέ νν αα   σσ χχ οο λλ εε ίί οο   ππ ιι οο   εε λλ κκ υυ σσ ττ ιι κκ όό   κκ αα ιι   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ μμ αα ττ ιι κκ όό ::   

ηη   ππ ρρ όό κκ λλ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   ΔΔ ιι αα φφ οο ρρ οο ππ οο ιι ηη μμ έέ νν ηη ςς   ΔΔ ιι δδ αα σσ κκ αα λλ ίί αα ςς   

 

ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΓΓεερρααννίίοουυ  

44,,  55,,  1100,,  1111,,  1155,,  1166  ΜΜααΐΐοουυ  22001177  
  

ΕΕππιιμμοορρφφωωττέέςς::  ΣΣττέέλλαα  ΚΚοουυττσσοουυρράάκκηη--ΣΣχχ..  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  55ηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  

                                                        ΑΑννττώώννηηςς  ΜΜππεερρκκοούύττηηςς--ΣΣχχ..  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  22ηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  

  

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΓΓ  ΡΡ  ΑΑ  ΜΜ  ΜΜ  ΑΑ      ΕΕ  ΡΡ  ΓΓ  ΑΑ  ΣΣ  ΙΙ  ΩΩ  ΝΝ  
  

08.00-08.30: Προσέλευση-εγγραφές 

08.30-09.15: Εισαγωγή – Γνωριμία της ομάδας - Προσδοκίες 

09.15-09.30: Προβολή βίντεο ευαισθητοποίησης 

09.30-10.30: Διαφοροποιώντας τη διδασκαλία: σύγχρονες διδακτικές τεχνικές & προσεγγίσεις    

                        (εμπλουτισμένη εισήγηση) 

 

10.30-11.00: Διάλειμμα 

 

11.00-13.00: Προσομοίωση σεναρίου διδασκαλίας γλώσσας: «Μαθαίνω να εκφράζω και  

                        να υποστηρίζω τη γνώμη μου πειστικά» (εργαστήριο) 

 

13.00-13.15: Διάλειμμα 

 

 

13.15-13.45: Καινοτομίες του διδακτικού σεναρίου: (Ανα)στοχασμός-Συζήτηση 

 

13.45-14.00: Αξιολόγηση της ημερίδας 

 

 

 

 

 

 


