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Ηράκλειο, 15-1-2021 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 84 
 

         ΠΡΟΣ:   

• Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους (ΠΕ02) 
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου Επιστημονικής 
Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη  
(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 
 

 

ΚΟΙΝ:   

1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
3. ΠΔΕ Κρήτης 
4. ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 
            

 
 

Θέμα:  Ενημέρωση-πρόσκληση Φιλολόγων  για τη διαδικτυακή ενημερωτική-
επιμορφωτική συνάντηση (Τρίτη 19-1-2021) και την υλοποίηση του 
«Εκπαιδευτικού–Διεπιστημονικού Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού 
Γραμματισμού» (έγκριση από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ, σχολ. έτ. 2020-2021). [ηλεκτρον. 
δήλωση συμμετοχής]    

Σχετ.:  ΥΠΑΙΘ. Αρ. Πρ. 171529/Δ2/17-12-20, θέμα: «Έγκριση υλοποίησης 
εκπαιδευτικού προγράμματος» 

 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι, 

Εύχομαι τη νέα χρονιά, με συνεργασία και πνεύμα κοινωνικής προσφοράς, να 
υπερβούμε τη γενικότερη αποκαρδίωση από την υποβάθμιση των αξιών και από τις 
δύσφορες συνθήκες της πανδημίας, και να στηρίξουμε ενεργά, με «λογισμό και μ’ 
όνειρο» την εκπαίδευση, χτίζοντας λίγο-λίγο όλοι μαζί έναν καλύτερο κόσμο. 

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας και συνεργασίας μας, σας προωθώ την 
ενημέρωση για το «Εκπαιδευτικό–Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης 
Γλωσσικού Γραμματισμού» (έγκριση υλοποίησης από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ, σχολ. έτ. 
2020-2021),   και σας προσκαλώ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη διαδικτυακή 
ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση, σχετικά με το Πρόγραμμα, την Τρίτη 
19-1-2021, ώρα 6.00΄-8.30΄ μ.μ., όπου θα έχουμε  την ευκαιρία πιο άμεσης 
επικοινωνίας. 

Στην ενημερωτική-επιμορφωτική αυτή τηλε-συνάντηση μπορούν να 
συμμετέχουν Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης 
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επιστημονικής αρμοδιότητας των 11 συνεργαζόμενων ΣΕΕ Δ/θμιας Εκπ/σης της 
Συντονιστικής Ομάδας, με στόχο την προσπάθεια να στηρίξουμε  όλες οι 
ειδικότητες Εκπαιδευτικών την καλή χρήση της γλώσσας -και όσα αυτό 
συνεπάγεται για την ισότιμη εκπαίδευση, την αποφυγή κοινωνικών αποκλεισμών 
και την ποιότητα του πολιτισμού γενικότερα… 

 
«Δήλωση για παρακολούθηση ενημέρωσης-επιμόρφωσης στις 19-1-2021» 

 
Στη δ/νση e-mail που θα δηλώσετε θα σας σταλεί ο σύνδεσμος της 

ηλεκτρονικής αίθουσας όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή επιμόρφωση. 

 

 

Πρόγραμμα διαδικτυακής ενημερωτικής-επιμορφωτικής συνάντησης 

 (Τρίτη 19-1-2021, ώρα 6.00΄- 8.30΄ μ.μ.): 

Διοργάνωση-Επιστημονική Επιμέλεια: 11 ΣΕΕ Δ/θμιας Εκπ/σης-Συντονιστική 
Ομάδα 

 5.50΄-6.00΄ μ.μ.      Σύνδεση (για έγκαιρη έναρξη και τήρηση του χρόνου). 

6.00΄-7.00΄ μ.μ.      Ολομέλεια, με συμμετοχή Εκπαιδευτικών διαφορετικών  
          ειδικοτήτων.  

 Σύντομη Ενημέρωση-Παρουσίαση του Προγράμματος. 
  Εκπαιδευτικό ενδιαφέρον από την εφαρμογή του.  
 Παραδείγματα εφαρμογής - Ανάδειξη δυνατοτήτων 

διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ειδικοτήτων 
εκπαιδευτικών 
  

7.00΄-8.00΄ μ.μ.     Συνεργασία ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών με ΣΕΕ ειδικότητας.      
 Προτάσεις για υποστήριξη Γλωσσικού Γραμματισμού στο 

πλαίσιο της ειδικότητας ή και ιδέες συνεργασίας με άλλες 
ειδικότητες. 

 Ζητήματα συμβουλευτικής-καθοδήγησης με ΣΕΕ ειδικότητας. 
 

8.00΄-8.30΄ μ.μ.    Ανασύνθεση στην Ολομέλεια.   
 Αναστοχασμός – Συμπεράσματα - Προτάσεις.   
 Σχεδιασμός δράσεων και συνεργασιών 

 
 
 

 

  

Επίσης, για διευκόλυνση στην ενημέρωσή σας, παραθέτω κι εδώ τους συνδέσμους 
για τη δήλωση συμμετοχής Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα και για πρόσβαση στο 
υλικό του. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD_YOXlb39OUmSMMAyrdS6qOYdAFurYG0Iyh084KyK0saqnA/viewform


 σύνδεσμος  για  

Δήλωση συμμετοχής στην υλοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού 
Γραμματισμού σχ. έτ. 2020-21 

 
 Για συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος, βλ. στην Ανακοίνωση της 

Συντονιστικής Ομάδας 11 ΣΕΕ Δ/θμιας Εκπ/σης (ΠΕΚΕΣ, Ηράκλειο Φ.2./5/11-1-
2021)  

 
 σύνδεσμος στον ιστότοπο του ΠΕΚΕΣ, για να κατεβάσετε (σε συμπιεσμένο 

φάκελο, μορφή .zip) το υλικό που εστάλη στα σχολεία:  
1. Ανακοίνωση με πρόσκληση συμμετοχής και συνοπτική παρουσίαση 

του Προγράμματος,  
2. έγκριση του ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ  
3. «Εκπαιδευτικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού 

Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό Υλικό. Σχολ έτος 
2020-21»  

4. και «Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό του Προγράμματος 
Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού– Τόμος 1. Σχολ. έτος 2020-
21» 

https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/01/glossikosgrammatismosV2.zip 
 
  σύνδεσμος για λήψη κάθε αρχείου χωριστά (ΠΕΚΕΣΓλωσσικός 

Γραμματισμός) 
https://pekes.pdekritis.gr/category/gloss-grammatismos/  

 
 

 σύνδεσμος για τον ιστότοπο - αποθετήριο του Προγράμματος  
https://linguiliteracy.wordpress.com/ 
 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τη διάθεση συνεργασίας των Συναδέλφων ΣΕΕ 
της Συντονιστικής Ομάδας του Προγράμματος. 

Ευελπιστώ στην ανταπόκρισή σας, με στόχο να ενδυναμώσουμε μαθησιακά οφέλη, 
σε περίοδο δύσκολη για την εκπαίδευση. 

 

Με τιμή, 
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 
Βασιλεία (Λιάνα)  Καλοκύρη 

 
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτη 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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