
Θέμα: «  6ο  διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδευτικών ΠΕ06»

Αγαπητές/οι συνάδελφοι 

Ελπίζω όλες/οι να είσαστε πολύ καλά στην υγεία σας.

Στο 6ο διαδικτυακό μας σεμινάριο της σειράς  «  Sharing is caring»  η συνάδελφος
Τένια Σταυρακάκη  θα κάνει  εισήγηση με θέμα  ⁕ «Implementation of e-books in
EFL reading instruction» 

Περιγραφή
Μετά από σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που σχετίζεται με την επιλογή
και τη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, θα
παρουσιαστεί  πλήρες  διδακτικό  σενάριο  με  δυνατότητες  αξιοποίησης  σε  όλες  τις
βαθμίδες εκπαίδευσης σε περιβάλλον διά ζώσης διδασκαλίας (face-to-face learning),
μικτής  μάθησης  (blended  learning)  όπως  επίσης  και  σε  σύγχρονο  (Webex)  και
ασύγχρονο (e-class, e-me, blogs) περιβάλλον μάθησης .

Το webinar απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ΠΕ06 όλων των βαθμίδων αλλά
και  σε  όσους  εκπαιδευτικούς  Α/θμιας  και  Β/θμιας  εκπαίδευσης  ενδιαφέρονται  να
αξιοποιήσουν  τα  ηλεκτρονικά  βιβλία  για  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  κατανόησης
γραπτού λόγου και στην ελληνική γλώσσα.

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου ώρα 9.30-11.30πμ, στο τηλε-δωμάτιο:
 https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla 

Οι  διαδικτυακές  επιμορφωτικές  μας  συναντήσεις  θα  συνεχιστούν  και  θα  γίνονται
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η ενημέρωση
σας θα γίνεται με υπηρεσιακά έγγραφα στα σχολεία σας, στα προσωπικά σας mail και
στα προσωπικά και συλλογικά μας Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  
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Προς: Εκπαιδευτικούς ΠΕ06 δια των Δ/ντριων/ων των 
σχολείων 

Κοιν. 
• Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης Κρήτης 
 •Δ/νση Π/θμιας & Δ/ θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου  
 •Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης & Δ/ θμιας Εκπ/σης Λασιθίου 
 •Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης & Δ/ θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου
 •Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης  & Δ/ θμιας Εκπ/σης Χανίων 

Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla
mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:epoulla@sch.gr


Όσες/οι συνάδελφοι θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις  και τις εμπειρίες
τους παρακαλώ να συμπληρώσουν την φόρμα που επισυνάπτεται και να την στείλουν
στο email μου που αναγράφεται στο παρόν έγγραφο. 

Με την προσδοκία μιας ακόμη πολύ γόνιμης συνεργασίας 

Ελένη Πουλλά  

ΣΕΕ ΠΕ06 ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

H  ⁕ Τένια  Σταυρακάκη είναι  εκπαιδευτικός  αγγλικής  γλώσσας  με  είκοσι  χρόνια
διδακτικής  εμπειρίας  στη  δημόσια  εκπαίδευση.  Κύρια  επιστημονικά  της
ενδιαφέροντα  αποτελούν  η  αξιοποίηση  της  εκπαιδευτικής  τεχνολογίας  στη
διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας και η αξιολόγηση της γλωσσομάθειας.
Παράλληλα, η μελέτη χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου μαθητών της Αγγλικής
Γλώσσας με τη χρήση τεχνολογίας αποτελεί το θέμα της διπλωματικής εργασίας που
εκπονεί για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Ed.) στη
Διδακτική  της  Αγγλικής  ως  Ξένης/Διεθνούς  Γλώσσας  από  το  Ελληνικό  Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ   ΣΤΗ  ΣΕΙΡΑ  ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ‘ SHARING IS CARING’ ΓΙΑ ΕΚ/ΚΟΥΣ ΠΕ06
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