
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Καλλιεπγώνηαρ δεξιόηηηερ ζωήρ ζηο μάθημα ηηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ» 

 

Αγαπηηέρ/οι ζςνάδελθοι  

 

Διπίδσ όιεο/νη λα είζαζηε πνιύ θαιά ζηελ πγεία ζαο. 

 

ην πιαίζην ηνπ επηκνξθσηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο “Sharing is caring” ζα πινπνηεζεί 

έλα 2σξν ζεκηλάξην κε ζέκα « Καιιηεξγώληαο δεμηόηεηεο δσήο ζην κάζεκα ηεο 

Αγγιηθήο Γιώζζαο» ηελ Σξίηε, 9 Μαξηίνπ ώξα 18:30-20:30. ζην ηειε-δσκάηην:  

https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla  
 

Σν ζεκηλάξην ζα ζπκπεξηιακβάλεη 2 ελόηεηεο:  

Α. Παξνπζίαζε δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ νιηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ δηδαζθαιία ηεο 

Αγγιηθήο Γιώζζαο ην νπνίν έρεη πινπνηεζεί ζε ζρνιηθή ηάμε, δηα δώζεο.  

 

Σν δηδαθηηθό απηό ζελάξην εζηηάδεη θπξίσο ζηνλ 2
ν
 ππιώλα νιηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

ζύκθσλα θαη κε ην ΔΠ-ΞΓ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ δηα βίνπ (κάζεζεο  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090). 

Ηδηαίηεξα εζηηάδεη ζηελ ηθαλόηεηα ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ θαη 

επηρεηξεκαηηθόηεηάο (7) ζηε ζπιινγηζηηθή „ δξσ ηνπηθά, ζθέθηνκαη παγθόζκηα».  
 

Δηζεγήηξηα: Ελένη Ποςλλά ( ΔΔ ΠΔ06)     

 

Β. Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Βξεηαληθνύ πκβνπιίνπ «Γεμηόηεηεο Εσήο: 

Αλαπηύζζνληαο Κνηλσληθνύο Δπηρεηξεκαηίεο/Life Skills: Developing Social 

Entrepreneurs».  

 

Σν πξόγξακκα εθπνλείηε από ην Βξεηαληθό πκβνύιην ηεο Διιάδαο, έρεη έγθξηζε 

από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο HSBC, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό Απαζρόιεζεο 

Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Δ. & 

Γ.Δ. ΚΡΖΣΖ 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ (ΠΔ.Κ.Δ..) 

ΚΡΖΣΖ 

 

Γ/λζε: Ρνιέλ 4 * Σ.Κ. 71305 – 

Ζξάθιεην 

Πιεξνθνξίεο: Πνπιιά Διέλε 

Mail: epoulla@sch.gr  
Κηλ. 6974384543 

Σει. : 2810 246400 

Fax: 2810222076  

Δ-mail: γξακκαη.: pekeskritis@sch.gr  

Ζξάθιεην, 24/2/2021 

Αξ. Πξση. Φ2/ 260    

  
Ππορ: Δθπαηδεπηηθνύο ΠΔ06 δηα ησλ Γ/ληξησλ/σλ ησλ 

ζρνιείσλ  

 

 

Κοιν.  
• Πεξηθεξεηαθό Γ/ληε Δθπ/ζεο Κξήηεο  

 •Γ/λζε Π/ζκηαο & Γ/ ζκηαο Δθπ/ζεο Ζξαθιείνπ   
 •Γ/λζε Π/ζκηαο Δθπ/ζεο & Γ/ ζκηαο Δθπ/ζεο Λαζηζίνπ  
 •Γ/λζε Π/ζκηαο Δθπ/ζεο & Γ/ ζκηαο Δθπ/ζεο Ρεζύκλνπ 
 •Γ/λζε Π/ζκηαο Δθπ/ζεο  & Γ/ ζκηαο Δθπ/ζεο Υαλίσλ  

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: Οξγαλσηηθή πληνλίζηξηα ηνπ 

ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο 

 
 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090


Ο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνπο λένπο θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο 

πνπ ρξεηάδνληαη ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ, λα 

θαηλνηνκήζνπλ, λα αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε 

ζθνπό ηελ επίιπζε θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο 

αθνξνύλ. Σν πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη κε ηνλ νκώλπκν δηαγσληζκό, θαηά ηνλ 

νπνίν νη νκάδεο ησλ καζεηώλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο δηεθδηθώληαο ηα βξαβεία ηνπ θεηηλνύ θύθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Δηζεγεηέο: Μελίδος Χπςζούλα, πληνλίζηξηα Πξνγξακκάησλ θαη πλεξγαζηώλ θαη  

Κωνζηανηίνορ ηεπγίος, Δθπαηδεπηήο, British Council. 

 

Οη δηαδηθηπαθέο επηκνξθσηηθέο καο ζπλαληήζεηο ζα ζπλερηζηνύλ θαη ζα γίλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ζ ελεκέξσζε 

ζαο ζα γίλεηαη κε ππεξεζηαθά έγγξαθα ζηα ζρνιεία ζαο, ζηα πξνζσπηθά ζαο mail θαη 

ζηα πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά καο Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο.   

 

Όζεο/νη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα κνηξαζηνύλ καδί καο ηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο παξαθαιώ λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ θόξκα πνπ επηζπλάπηεηαη θαη λα ηελ ζηείινπλ 

ζην email κνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην παξόλ έγγξαθν.  

 

Με ηελ πξνζδνθία κηαο αθόκε πνιύ γόληκεο ζπλεξγαζίαο  

 

Διέλε Πνπιιά   

 

ΔΔ ΠΔ06 ΠΔΚΔ Κξήηεο  

 

 

ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΗΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ  ΣΖ ΔΗΡΑ ΣΩΝ  

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΩΝ  ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ „ SHARING IS CARING‟ ΓΗΑ ΔΚ/ΚΟΤ ΠΔ06 

ΣΟ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2020-2021 

 

ΟΝΟΜΑ   

ΣΗΣΛΟ ΔΗΖΓΖΖ/  

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΟΤ 

ΔΠΗΘΤΜΩ ΝΑ ΚΑΝΩ 

ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ  

 

ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΤ 

ΤΠΖΡΔΣΩ 

 

EMAIL   

ΚΗΝΖΣΟ  

ΥΟΛΗΑ- 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΡΖΔΗ  

 

 

   
 


