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Θέμα:
Σεμινάριο
για
Φιλολόγους
Γυμνασίων:
«Προγραμματισμός,
εξορθολογισμός της ύλης και διδασκαλία της Αρχαίας Ελλην. Γλώσσας και
Γραμματείας και της Ιστορίας Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2016-17.
Ανασκόπηση-συμπληρωματικές νέες οδηγίες αξιολόγησης για τη Νεοελληνική
Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο». Εναλλακτική παρακολούθηση:
Τετάρτη 26-10-2016 ή Πέμπτη 27-10-16, ώρα 11.50-14.10, αμφιθέατρο ΠΕΚ
Ηρακλείου (Εσταυρωμένος).

Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των διασχολικών ενημερωτικών συναντήσεων-επιμορφωτικών
Σεμιναρίων για τη διαχείριση της ύλης και τις αλλαγές στα φιλολογικά μαθήματα του
Γυμνασίου το τρέχον σχολικό έτος, προσκαλώ τους Φιλολόγους Γυμνασίων
αρμοδιότητάς μου Ηρακλείου και Γαζίου (ή και όσων Γυμνασίων αρμοδιότητάς μου
περιφέρειας Ηρακλείου μπορούν να προσέλθουν χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη
λειτουργία των Σχολείων τους) στο Σεμινάριο με θέμα

Προγραμματισμός, εξορθολογισμός της ύλης και διδασκαλία της Αρχαίας Ελλην.
Γλώσσας και Γραμματείας και της Ιστορίας Γυμνασίου για το σχολ. έτος 201617. Ανασκόπηση-συμπληρωματικές νέες οδηγίες αξιολόγησης για τη
Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο»
Θέματα ενημερωτικής συνάντησης – επιμορφωτικού Σεμιναρίου:
Στο Σεμινάριο θα γίνει ενημέρωση για τις αλλαγές στα φιλολογικά μαθήματα
Γυμνασίου κατά το 2016-17 και συμβουλευτική για την αντιμετώπιση προβλημάτων
και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην ανταπόκρισή τους στις νέες
οδηγίες διαχείρισης της ύλης.
Επιπλέον, η συμβουλευτική θα αφορά στη διαχείριση παιδαγωγικών ζητημάτων για
την αποτελεσματική εκπαίδευση καθώς και τον προγραμματισμό συνεργασιών και
δράσεων με τη Σχολική Σύμβουλο για το τρέχον σχολ. έτος.
Για πρακτικούς λόγους, παρακαλώ, οι Συνάδελφοι Φιλόλογοι να έχετε μαζί σας τα
βιβλία του Γυμνασίου των τάξεων που θα διδάξετε φέτος.

Για διευκόλυνση στον προγραμματισμό του ωρολογίου προγράμματος των
Γυμνασίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα τρίωρα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δύο φορές, ώστε να έχουν τη
δυνατότητα να το παρακολουθήσουν όλοι οι Φιλόλογοι των Γυμνασίων
Ηρακλείου-Γαζίου, εναλλακτικά,
την Τετάρτη 26-10-2016
ή
την Πέμπτη 27-10-2016
ώρες 11.50-14.10 (ώρα προσέλευσης-εγγραφών: 11.30 πμ),
στο αμφιθέατρο ΠΕΚ Ηρακλείου
(Εσταυρωμένος, κτήριο Πειραματικού Γυμνασίου-Λυκείου).
Παρακαλώ για την έγκαιρη προσέλευση, καθώς θα τηρηθεί ο χρόνος έναρξης (ώρα
11.50).
Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές/οι κ. Διευθύντριες των Γυμνασίων ΗρακλείουΓαζίου (των Σχολείων Φιλολόγων αρμοδιότητάς μου) να ενημερώσουν τους
Φιλολόγους του Σχολείου τους και να διευκολύνουν την προσέλευσή τους στο
Σεμινάριο, με κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος (ώστε να συνεχιστεί η
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου), εάν δεν έχουν συμπεριλάβει στο ωρολόγιο
πρόγραμμά τους τρίωρο επιμορφωτικών συναντήσεων των Φιλολόγων με τον
Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας (βάσει της εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ).
Υπενθυμίζεται ότι στη συνέχεια της εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ προτάθηκαν η
Τετάρτη ή η Πέμπτη για το τρίωρο επιμορφωτικών συναντήσεων των
Φιλολόγων Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου και Γαζίου.
Στο Διασχολικό Σεμινάριο (εναλλακτικά την Τετάρτη 26-10-16 ή την Πέμπτη 2710-16) μπορούν να προσέλθουν και Φιλόλογοι Γυμνασίων της περιφέρειας

Ηρακλείου, εφόσον είναι δυνατό με βάση την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου
τους.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
ενημερωτικές συναντήσεις–επιμορφωτικά σεμινάρια, για την αποτελεσματική
διαχείριση των νέων οδηγιών του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα φιλολογικά μαθήματα στο
Γυμνάσιο!

Με τιμή,
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

