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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Ηράκλειο, 24/09/2014  
                                     Αρ. Πρωτ.: 737 
                      
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
----- 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΠΕ11, ΠΕ06 & ΠΕ02.  

ΠΡΟΣ:  
 

1. Τις Διευθύνσεις  Α’/θμιας και 
Β’/θμιας Εκπ/σης Περ/κής Δ/νσης 
Εκπ/σης Κρήτης 
 

2. Τους εκπαιδευτικούς Α’/θμιας & 
Β’/θμιας Εκπ/σης Περ/κής Δ/νσης 
Εκπ/σης Κρήτης (δια των 
Διευθυντών των Σχολείων τους) 

 
 

ΚΟΙΝ: 
 

1. κ. Περιφερειακό Δ/ντή Α’/θμιας και 
Β’/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.  

 
2. κ.κ.  Προϊσταμένους Επιστημονικής 

και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης 
Κρήτης. 

 
3. Ομάδα Φυσικής Αγωγής Δ/νσης 

Β’/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου-
Λασιθίου. 
 

4. Συλλόγους γονέων ΓΕΛ Μοχού, 
Γυμνασίου Μαλίων, ΓΕΛ Μαλίων,  
1ου & 2ου Δημ. Σχολείου Μαλίων. 

 
 

 

Ταχ. Δ/νση: 
Τηλ: 
γραμματείας:      
Fax: 
e-mail 
Πληροφορίες: 
 
Α. Κατσαγκόλης (ΠΕ11) 
 
Ε. Πουλλά(ΠΕ06) 
 
Δ. Αγγελιδάκη-
Πετσαγγουράκη  (ΠΕ06) 
Γ. Κορναράκης (ΠΕ02) 
 
 
website: 

Ρολέν 4, ΤΚ:71305, Ηράκλειο 
 
2810342206 & 2810246860 
2810222076 
grss@dide.ira.sch.gr 
 
 
κιν: 6977232766,  
e-mail: akatsag@otenet.gr 
κιν: 6974384543 
e-mail: epoulla@sch.gr 
κιν: 6972782638 
e-mail: dangeli@sch.gr 
κιν: 6936511110 
e-mail: gkornarakis2010@gmail.com 
  
http://users.sch.gr/akatsag 

 

ΘΕΜΑ: Συνέδριο: «Διαφοροποιημένη διδασκαλία: από την θεωρία στην διδακτική 
πράξη».  

 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι: Α. Κατσαγκόλης ΠΕ11, Ε. Πουλλά ΠΕ06, Δ. Αγγελιδάκη-

Πετσαγγουράκη ΠΕ06 και Γ. Κορναράκης ΠΕ02 της ΠΔΕ Κρήτης διοργανώνουν, σε 

συνεργασία με το Γυμνάσιο & ΓΕΛ Μαλίων και το ΓΕΛ Μοχού συνέδριο με θέμα: 

 

«Διαφοροποιημένη διδασκαλία: από την θεωρία στην διδακτική πράξη». 

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς. 
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Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου και θα διεξαχθεί στα 

Μάλια 10-12 Οκτωβρίου 2014. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε διδακτικές 

πρακτικές και στρατηγικές μάθησης και να τους  δοθούν εργαλεία για να μπορούν 

να εφαρμόσουν μαθητοκεντρικές διδασκαλίες που να εντάσσουν όλους/ες τους 

μαθητές/τριες στην μαθησιακή διαδικασία μέσα στην κανονική τάξη (mainstream 

class) και να μαθαίνουν ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους. Με αυτό 

τον τρόπο αποφεύγονται οι μαθησιακοί αποκλεισμοί και κατηγοριοποιήσεις και ως 

εκ τούτου περιορίζονται δραστικά οι παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και η 

ενδοσχολική και εξωσχολική βία.  

Η παράλληλη επιμόρφωση των γονέων για να κατανοήσουν την φιλοσοφία και 

τους στόχους αυτής της καινούργιας διδακτικής προσέγγισης κρίνεται απαραίτητη 

καθώς αυτοί αποτελούν σημαντικά μέλη  της σχολικής κοινότητας που με την στάση 

τους μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο εκπαιδευτικό έργο ή να το 

ακυρώσουν.  

Για την αρτιότερη οργάνωση του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 

είναι απαραίτητο να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη σελίδα του 

Σχολικού Συμβούλου Α. Κατσαγκόλη στην οποία είναι αναρτημένα η πρόσκληση και 

το πρόγραμμα του Συνεδρίου: 

http://users.sch.gr/akatsag/#!lessons_page_2014_2015     

(Σεμινάρια 2014-2015      Τίτλος Σεμιναρίου      Δήλωση συμμετοχής), 

ή στη διεύθυνση http://tinyurl.com/n3yhl8h 

έως και Δευτέρα 6/10/2014 και ώρα 14:00  

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και για να γνωρίσουν οι σύνεδροι την περιοχή, 

τη φιλοξενία, αλλά και τα αξιοθέατα του Δήμου Χερσονήσου υπάρχουν 

προγραμματισμένες εκδηλώσεις (επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, 

επίσκεψη στο Ενυδρείο Κρήτης-Θαλασσόκοσμο, δεξίωση & παραδοσιακοί χοροί) 

προσφορά του Δήμου Χερσονήσου, του Ενυδρείου Κρήτης και του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Μαλίων. 

Το συνέδριο είναι ανοιχτό και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και 

των δύο βαθμίδων που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν όπως και σε γονείς.   

http://users.sch.gr/akatsag/#!lessons_page_2014_2015
http://tinyurl.com/n3yhl8h
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Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να φροντίσουν να ενημερωθούν 

ενυπογράφως όλοι οι  εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας τους και  να 

προωθήσουν το παρόν έγγραφο στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου τους.        

 

Πληροφορίες σχετικά με διαμονή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στα 

τηλέφωνα 2897035100 και 6944358235  

 

Συνημμένα:  

1. Αφίσα 

2. Πρόγραμμα συνεδρίου 

 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΔΕ Κρήτης 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγλικής Γλώσσας 
 

Ε. Πουλλά & Δ. Αγγελιδάκη-Πετσαγγουράκη 

Φιλολόγων 
 

Γ. Κορναράκης 

Φυσικής Αγωγής 
 

Α. Κατσαγκόλης 


