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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ 
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ) 
 
Ταχ. Δ/νση:           Ρολέν 4 
Ταχ. Κώδικας:    713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πληροφορίες:      Βασιλεία Καλοκύρη  
Τηλ.:                     2810   24 64 00 -                                       
                2810 24 68 60   
κιν.:                      697 99 30 724  
 E-mail:                 pekeskritis@sch.gr 
E-mail προσωπ.:  kalokyri@sch.gr  
 

 
Ηράκλειο, 16-5-2019 
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /953 

 

ΠΡΟΣ:  Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους 
(ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου 
Επιστημονικής Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε. 
ΠΕ02  Β. Καλοκύρη  

           (διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων 
τους) 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

 
               

 

Θέμα: Ενημέρωση-επιμόρφωση Φιλολόγων για διδακτική 
αξιοποίηση του Ερωτόκριτου του Β. Κορνάρου, στο πλαίσιο 
σχεδιασμού και δημιουργικής έμπνευσης για σχ. έτος-αφιέρωμα 
2019-20.  

 
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών στόχων του ΠΕΚΕΣ Κρήτης και της 
υποστήριξης του έργου των Εκπαιδευτικών (Πράξη1/9-1-19) καθώς και 
του θεματικού έτους για τον Ερωτόκριτο, έχει προγραμματιστεί  
διαδραστική εισήγησή μου  με θέμα  

«Προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση του Ερωτόκριτου του 
Β. Κορνάρου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο   
του έτους-αφιερώματος (2019-20)»,  

την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ώρα 12.00, στο Αμφιθέατρο του πρώην 
ΠΕΚ Ηρακλείου, (περιοχή Εσταυρωμένος, κτήριο Πειραματικού Γυμν.-
Λυκείου). 
Η εισήγησή μου έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο  Επιμορφωτικής 
Ημερίδας  με θέμα Διδακτικές προτάσεις για το έτος-αφιέρωμα στον 
«Ερωτόκριτο» του Β. Κορνάρου» (διοργάνωση της ΣΕΕ 10Ης ενότητας 
σχολικών Μονάδων Ηρακλείου-Λασιθίου Σ. Μαρτίνου – στο πλαίσιο 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των σχολείων αρμοδιότητάς της).  
Το Πρόγραμμα της Ημερίδας παρατίθεται στη συνέχεια του παρόντος. 
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Όσοι και όσες Συνάδελφοι Φιλόλογοι μπορούν να παρακολουθήσουν 
(12.00-14.00 ή και νωρίτερα, εφόσον δεν κωλύονται από υπηρεσιακές 
υποχρεώσεις) θα έχουν την ευκαιρία διάδρασης με Συναδέλφους από την 
Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, ενημέρωσης και άντλησης ιδεών και από άλλους 
εισηγητές, συμμετοχής σε εργαστήρι με εφαρμογές «έμπνευσης και 
δημιουργίας στην αξιοποίηση του Ερωτοκρίτου» (12.30-13.00), 
παρουσιάσεις δράσεων καθώς και συμμετοχής σε Συμπεράσματα γόνιμα 
για το επόμενο σχολ. έτος-αφιέρωμα, 2019-20, οπότε τα σχολεία θα 
συμμετάσχουν σε δράσεις σχετικά με τον ‘Ερωτόκριτο’ . 
Θα ήθελα να επισημάνω ότι η προσέγγιση του έργου ‘Ερωτόκριτος’ του 
Β. Κορνάρου, πολιτισμικού κεφαλαίου της νεοελληνικής λογοτεχνίας και 
κουλτούρας, μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε με τους 
μαθητές μας τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας και να ανακαλύψουμε 
στα σχολεία μας το πολιτισμικό πρότυπο που εκφράζεται διαμέσου 
του έργου αυτού, στο πνεύμα της ανίχνευσης πηγών και συνθέσεων 
προς  αναμόρφωση του πολιτισμού της εποχής μας.  Είναι πρόκληση 
να αξιοποιήσουμε στο σχολείο τον «Ερωτόκριτο» δημιουργικά και 
στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής μάθησης, χωρίς «δασκαλοκεντρική 
εισήγηση» αλλά και χωρίς ρηχές ουσίας «δραστηριότητες». 

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των Εκπαιδευτικών Φιλολόγων στη 
επιμορφωτική αυτή δράση είναι προαιρετική και γίνεται χωρίς δαπάνη 
για το Δημόσιο και εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου τους. 
Για την καλύτερη οργάνωση, σας παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή 
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, αφού έχετε ρυθμίσει της 
υποχρεώσεις της στο σχολείο, προκειμένου να μη χρειαστεί να 
ακυρώσετε τη συμμετοχή της. 
Η συμπλήρωση της φόρμας δεν  αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής ούτε 
θα ακολουθήσει μήνυμα ενημέρωσης-επιβεβαίωσης.  
Δήλωση συμμετοχής σε επιμορφωτική συνάντηση-διδακτική αξιοποίηση 
του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ στη Δ/θμια Εκπ/ση – προεργασία-ιδέες για σχολ. 
έτος αφιέρωμα 2019-20 
Ευελπιστώ σε μια ενδιαφέρουσα και δημιουργική συνάντηση, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία προεργασίας και σχεδιασμών για το επόμενο σχολ. 
έτος.  

Ακολουθεί το πρόγραμμα της Ημερίδας. 
Με τιμή, 

Βασιλεία Καλοκύρη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΕ02-Φιλολόγων 
ΠΕΚΕΣ- ΠΔΕ Κρήτης 

1. Εσωτερική διανομή:  Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOLUl6ztXI1W7ZxMsJVSTAjuaH1oGbbjapI0KnUH6WSM3Nqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOLUl6ztXI1W7ZxMsJVSTAjuaH1oGbbjapI0KnUH6WSM3Nqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOLUl6ztXI1W7ZxMsJVSTAjuaH1oGbbjapI0KnUH6WSM3Nqg/viewform
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Επιμορφωτική  Ημερίδα 
Της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου 10ης Ενότητας Σχολικών 
Μονάδων Ηρακλείου-Λασιθίου,  με θέμα: Διδακτικές προτάσεις για το 
έτος-αφιέρωμα στον «Ερωτόκριτο» του Β. Κορνάρου», την Τετάρτη 
22 Μαΐου 2019, στο  Αμφιθέατρο του πρώην ΠΕΚ Ηρακλείου, (περιοχή 
Εσταυρωμένος) 
    Πρόγραμμα 

08.00 – 08.30            Υποδοχή 

08.30–  09.00             Έναρξη και χαιρετισμοί. Εισαγωγή στη 
θεματική της ημερίδας. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

09.00– 09.30 α) Προγράμματα για τον Ερωτόκριτο, στο πλαίσιο   
του έτους- αφιερώματος (2019-20). Προτάσεις για 
την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.  
Φιλιππάκη Αμαλία. ΣΕΕ Αειφορίας. 
 Ερωτήσεις, Συζήτηση  

 
09.30– 10.00         β) Διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση του 

«Ερωτοκρίτου» στην Προσχολική Εκπαίδευση. 
 Βρετουδάκη Ελένη, ΣΕΕ Νηπιαγωγών  
  Ερωτήσεις, Συζήτηση  

 
10.00-10.30                 Δ ι ά λ ε ι μ μ α 

 
10.30-11.00  γ) Προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση του 

Ερωτόκριτου του Β. Κορνάρου στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, στο πλαίσιο   του έτους-
αφιερώματος (2019-20) 

  (Μαρτίνου Σωτηρία, Δρ. Επιστημών Αγωγής και 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου 10ης ενότητας Σχολικών 
Μονάδων Ηρακλείου-Λασιθίου.)   
 Ερωτήσεις, Συζήτηση 

  

11.00-11.20  δ) Ο λόγος στους εκπαιδευτικούς. Διαδραστική 
συζήτηση: Παραδείγματα καλών πρακτικών στη 
διδακτική αξιοποίηση του Ερωτοκρίτου.   
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11.20-11.50             ε) Διασκευές για τον Ερωτόκριτο. 
Βιβλιοπαρουσιάσεις για  Διδακτική αξιοποίηση.  
Περισυνάκης Αντώνης, Δ/ντής 4ου Δ. Σχ. Νέας 
Αλικαρνασσού.  
 Ερωτήσεις, Συζήτηση 

 
11.50-12.00   Διάλειμμα 

12.00-12.30  στ) Προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση του 
Ερωτόκριτου του Β. Κορνάρου στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο   του 
έτους-αφιερώματος (2019-20) 
Καλοκύρη Βασιλεία, ΣΕΕ Φιλολόγων. 
 Ερωτήσεις, Συζήτηση 

 
12.30-13.00  ζ) Εργαστήρι: Εφαρμογές έμπνευσης και 

δημιουργίας στην αξιοποίηση του Ερωτοκρίτου. 
Παρουσιάσεις. 

 

13.30-14.00   η) Συμπεράσματα. Λήξη της ημερίδας. 

 


	Επιμορφωτική  Ημερίδα

