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ΘΕΜΑ: «Ψηθιακή διδαζκαλία και μάθηζη ζηο πλαίζιο σλοποίηζης εσρωπαϊκού 

προγράμμαηος Erasmus+/KA2». 
 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+/Γξάζε ΚΑ2 ε ππεξεζία καο 

πξαγκαηνπνηεί δηκεξή ζύκπξαμε κε ζέκα “Φεθηαθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε”.  

πληνληζηήο ηνπ ζρεδίνπ ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ηεο κύξλεο θαη σο εηαίξνη ην 

Παλεπηζηήκην Dokuz Eylul ηεο κύξλεο θαη δύν δεκνηηθά ζρνιεία ηεο κύξλεο ην 

Cengiz Sani İlkokulu θαη ην Alsancak Melih Ozakat Primary School από ηελ πιεπξά 

ηεο Σνπξθίαο, ελώ από ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, δύν Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, ην 4ν Γεκνηηθό 
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Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο 

Δθπ/ζεο ηεο ρώξαο 

 

Γ/λεηο Π/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο 

ρώξαο (κέζσ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Γ/λζεσλ 

Δθπ/ζεο) 

 

Γξαθεία ρνιηθώλ πκβνύισλ 

Π/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο ρώξαο 

(κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Γ/λζεσλ Δθπ/ζεο) 

 

Κ.Π.Δ. ηεο ρώξαο (κέζσ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Γ/λζεσλ 

Δθπ/ζεο) 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο ρώξαο (κέζσ 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γ/λζεσλ 

Δθπ/ζεο) 

ΠΔΚ ηεο ρώξαο (κέζσ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Γ/λζεσλ 

Δθπ/ζεο) 

 

 ρνιείν Δπξσπατθήο Παηδείαο 

 

ρνιηθέο Μνλάδεο Π/ζκηαο 

Δθπ/ζεο ηεο ρώξαο  

(κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Π/ζκηαο 

Δθπ/ζεο) 

 

Κοιν: 
 
Απηνηειή Γ/λζε Δπξσπατθώλ 

& Γηεζλώλ Θεκάησλ 
Τ.Π.Π.Δ.Θ.  

          

 

  



ρνιείν Ν. Αιηθαξλαζζνύ θαη ην 45ν Γεκνηηθό ρνιείν Ζξαθιείνπ θαη ν ύιινγνο 

Φίισλ ηνπ Μνπζείνπ ρνιηθήο Εσήο Υαλίσλ. 

Ζ ζύκπξαμε ζα δηαξθέζεη έσο ην 2018 θαη ζην δηάζηεκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ νη εηαίξνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνύλ θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ 

ςεθηαθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε, λα παξάμνπλ ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα κε 

αθεηεξίεο από ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθά καζήκαηα κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαη λα νξγαλώζνπλ κηα πιαηθόξκα 

ςεθηαθώλ πόξσλ αλνηθηή ζηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα πνπ ζα κεηαθξαζηεί 

ζηα ειιεληθά, ζηα ηνύξθηθα θαη ζηα αγγιηθά, γιώζζα επηθνηλσλίαο ηεο ζύκπξαμεο. 

Παξαθαινύκε ζηα πιαίζηα απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα παξνπζηάζεηε θαη λα καο 

απνζηείιεηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε prathmias@kritis.pde.sch.gr, εάλ 

επηζπκείηε, ηελ “θαιή πξαθηηθή” ζαο αμηνπνίεζεο ςεθηαθώλ εξγαιείσλ ζηε 

δηδαζθαιία (“good practices in visual teaching”) ζε έλα θείκελν (έσο 400 ιέμεηο) ζηα 

ειιεληθά θαη αγγιηθά.  

ην θείκελν απηό ζα παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηελ “θαιή πξαθηηθή” πεξηγξάθνληάο 

ηελ. Δηδηθόηεξα: 

 ε πνηνπο απεπζύλεηαη. 

 Πνύ αμηνπνηήζεθε; 

 Σε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηεο. 

 Πηζαλέο πξνηάζεηο βειηίσζήο ηεο. 

 Γηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ώζηε λα αμηνπνηεζεί ζε έλα 

δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ ή λα απεπζύλεηαη ζε έλα δηαθνξεηηθό θνηλό. 

εκαληηθό είλαη λα καο ελεκεξώζεηε αλ έρεη παξνπζηαζηεί ζε θάπνην ζπλέδξην, 

εκεξίδα θαη λα πεξηιάβεηε ζην θείκελό ζαο κία ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ε νπνία ζα 

πξνβάιιεη ηελ πξαθηηθή ιεπηνκεξέζηεξα, ηηο κεζόδνπο, ηα απνηειέζκαηα απηήο θαη 

ηα πηζαλά παξάγσγα. 

 

Παξαθαινύκε παηώληαο ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν λα ζπκπιεξώζεηε ην 

εξσηεκαηνιόγην πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VisiTeachingSurvey-EL 

 

Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη πξνγξακκαηίδνληαη δύν ζπλέδξηα έλα ζε θάζε ρώξα 

πνπ ζα αλαδείμνπλ ηα πξσηόηππα παξαγόκελα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηηο αξρέο, ηε 

θηινζνθία θαη ην κεζνδνινγηθό ηνπο πιαίζην αιιά θαη ζα θηινμελήζνπλ 

δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πεδίν ηεο ςεθηαθήο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα κπνξεί 

έλα επηθνηλσλείηε κε ηε ζπληνλίζηξηα-ππεύζπλε ηνπ ζρεδίνπ Δπγελία Φαιηάθε ζην 

ηειέθσλν 2810302459. 

Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία. 

 

 

Ο ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

 

                                                                           ΓΕΩΡΓΘΟ ΣΕΡΖΑΚΗ 
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