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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

& 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 
 Τηλ.:                     2810  24 64 00 -                                  

                         2810 24 68 60 
E-mail:                 pekeskritis@sch.gr 
 
Πληροφορίες: 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ01  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ 
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ   
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ  
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ07  ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ11  ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ79  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ86   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ 
 

 

 

Ηράκλειο, 2-02-2021 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/126 

 

ΠΡΟΣ:   
 Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης 
 της επιστημονικής ευθύνης των Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δ/θμιας 

Εκπ/σης:   
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ01  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ 
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ   
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ  
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ07  ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ11  ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ79  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ86   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ 
 

(ενημέρωση των Εκπαιδευτικών διαμέσου των 

Δ/νσεων των Σχολείων τους) 
ΚΟΙΝ:   
1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων 
3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Θέμα:  Δεύτερη ανακοίνωση για δήλωση συμμετοχής στο 

«Εκπαιδευτικό–Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού 

Γραμματισμού» (έγκριση από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ, σχολ. έτος 2020-2021). 

Ευχαριστίες  

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

εκπαιδευτικού προγράμματος» 

 

Ι. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι, 

Επικαιροποιώντας την ενημέρωσή σας σχετικά με την υλοποίηση του 

«Εκπαιδευτικού–Διεπιστημονικού Προγράμματος Υποστήριξης 

Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπαίδευση» (Π.Υ.Γ.Γ.Δ.Ε.), κατά το 

σχ. έτος 2020-2021,  ως Συντονιστική Ομάδα (11 συνεργαζόμενοι/-νες ΣΕΕ 

Δ/θμιας Εκπ/σης) 

mailto:pekeskritis@sch.gr
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προσκαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων της επιστημονικής 

αρμοδιότητάς μας να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο που 

ακολουθεί: 

 
Δήλωση συμμετοχής στην υλοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού 

Γραμματισμού σχ. έτ. 2020-21 

 

Προσοχή. Επισημάνσεις: 

1. Όσοι/-ες εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει συμμετοχή στην κοινή φόρμα  

ισχύει ως έχει.  

2.  Όσοι/-ες εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει συμμετοχή στην κοινή φόρμα (δεν 

είναι ενεργή πλέον) για συμμετοχή στην πρώτη διαδικτυακή ενημερωτική-

επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων επιστημονικής 

αρμοδιότητάς μας σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης (Τρίτη 19-01-2021) και 

επιθυμούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα,  σας προσκαλούμε να δηλώσετε 

τη συμμετοχή σας στην κοινή φόρμα (βλ. σύνδεσμο παραπάνω). Η δήλωση 

συμμετοχής στην πρώτη συνάντηση δεν θεωρείται δήλωση συμμετοχής 

στο πρόγραμμα. 

3. Όσοι/-ες εκπαιδευτικοί δεν συμμετείχαν στην πρώτη διαδικτυακή 

ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 

επιστημονικής αρμοδιότητάς μας σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης (Τρίτη 19-

01-2021) και επιθυμούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, σας προσκαλούμε 

να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην κοινή φόρμα (βλ. σύνδεσμο 

παραπάνω). 

 

ΙΙ. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Η πρακτική της απόλυτης οργάνωσης της σχολικής γνώσης σε 

κατακερματισμένα, ανεξάρτητα και αποκομμένα μεταξύ τους σχολικά μαθήματα, 

θεωρείται ότι καθιστά τη διδασκαλία αποσπασματική και αφηρημένη. 

Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, τα οποία χρησιμοποιούν τα διακριτά 

μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης και ταυτόχρονα 

επιχειρούν να συσχετίσουν το περιεχόμενό τους, προτείνονται ως εγγύτερα στα 

βιώματα των παιδιών και στη διαδικασία με την οποία οι μαθητές οικοδομούν τη 

γνώση.  
 

Όμως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι μειονέκτημα του συστήματος αυτού 

ότι δεν προβαίνει σε συστηματικές και συνειδητές προσπάθειες για 

διεπιστημονικές συσχετίσεις και αναμένει από τους μαθητές να προβούν σε αυτές 

μόνοι τους. Αυτό στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης γίνεται από λίγους 

μαθητές και σε μικρό βαθμό. Για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση οι περισσότεροι ειδικοί δεν εισηγούνται την κατάργηση των 

διακριτών μαθημάτων από το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά τη συστηματοποίηση 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTI9xGGrb2zYXrHfk7H2LVrkhv1xcnFwppfvltP3y9EQ_bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTI9xGGrb2zYXrHfk7H2LVrkhv1xcnFwppfvltP3y9EQ_bw/viewform
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των προσπαθειών για την ανάδειξη των διεπιστημονικών συσχετίσεων τόσο σε 

επίπεδο του αναλυτικού προγράμματος όσο και στο επίπεδο της καθημερινής 

διδασκαλίας. [Ματσαγγούρας  Η. (2002). Η διαθεματικότητα στη σχολική 

γνώση. Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, σελ. 73-74, 67 και 97].  

 

Ο γλωσσικός γραμματισμός συνδέεται με: 
 

● την ανάγνωση και την γραφή,   
● την καλλιέργεια της λογικής σκέψης, την κατανόηση γραμματικών 
κανόνων, την ικανότητα διαχείρισης αφηρημένων εννοιών και υποθετικών 
ερωτήσεων, την ανάπτυξη επικοινωνιακών, κοινωνικών και άλλων 
διανοητικών δεξιοτήτων, 
● την παραγωγή και την κατανόηση διαφορετικών ειδών λόγου και 
κειμένων,   
● τη γνώση των τρόπων παραγωγής, διακίνησης αλλά και προσέγγισης 
αυτών των κειμένων, 
● τις μορφές του γραμματισμού που διαμορφώνουν αλλά και 
διαμορφώνονται μέσα από την συγκρότηση/ανασυγκρότηση ιδεολογικών 
θέσεων, επιστημονικών θεωριών, κοινωνικών δομών, στόχων, 
συμπεριφορών, νοημάτων, 
● τις δεξιότητες εκείνες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις της σημερινής 
αγοράς εργασίας, 

 

Γι’ αυτούς τους λόγους, η συνεισφορά όλων των ειδικοτήτων (της 
αρμοδιότητας των 11 συνεργαζόμενων ΣΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) είναι πολύ 
σημαντική για την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, με ισοτιμία και 
ισοτέλεια - και ως προς τον άξονα της διεπιστημονικότητας και ως προς τον άξονα 
του Γλωσσικού Γραμματισμού, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης. Ο αγώνας κατάκτησης 
της ελληνικής γλώσσας είναι αέναος, συνεχής και επίμοχθος για όλους/-ες μας, 
εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες. 
 
ΙΙΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι 11 συνεργαζόμενοι ΣΕΕ στο Π.Υ.Γ.Γ.Δ.Ε.  επιθυμούμε να εκφράσουμε τις πιο 

θερμές μας ευχαριστίες σε όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες στην πρώτη 

διαδικτυακή ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση για Εκπαιδευτικούς 

ειδικοτήτων επιστημονικής αρμοδιότητάς μας σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης, που 

έλαβε χώρα την Τρίτη 19-01-2021 με μεγάλη, ας μας επιτραπεί να πούμε, 

επιτυχία. Σε όσους/-ες εκπαιδευτικούς έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα, τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε καλή αρχή στην συνεργασία 

μας και καλή επιτυχία στο έργο τους. 

 

VI. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για διευκόλυνση παραθέτουμε: 

❑ τον σύνδεσμο, στον ιστότοπο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., για να κατεβάσετε (σε συμπιεσμένο 

φάκελο, μορφή .zip) το υλικό που εστάλη στα σχολεία:  
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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 

 
❑  τον σύνδεσμο για λήψη κάθε αρχείου χωριστά (ΠΕΚΕΣΓλωσσικός Γραμματισμός) 

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

 
❑ Τον σύνδεσμο για τον ιστότοπο - αποθετήριο του Προγράμματος  

https://linguiliteracy.wordpress.com/ 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Σ.Ε.Ε.)  

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ  

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ01  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ   

Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ  

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ07  ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ11  ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ79  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ86   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

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

https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/01/glossikosgrammatismosV2.zip
https://pekes.pdekritis.gr/category/gloss-grammatismos/
https://linguiliteracy.wordpress.com/



