
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « «Meeting with Shakespeare and Sherlock Holmes: δύο διδακηικά 

ζενάρια και ένα blog"  

 

Αγαπηηές/οι ζσνάδελθοι  

 

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

 

ην πιαίζην ηνπ επηκνξθσηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο “Sharing is caring” ε ζπλάδειθνο 

ΠΕ06 Δήμηηρα Τζολακίδοσ⁕  ζα πινπνηήζεη έλα 2σξν δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην κε 

ζέκα «Meeting with Shakespeare and Sherlock Holmes: δύο διδακηικά ζενάρια 

και ένα blog"  
 

Σν δηαδηθηπαθό απηό ζεκηλάξην καο ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε, 17 Μαξηίνπ ώξα 18:30-

20:30. ζην ηειε-δσκάηην:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla  
  

Πεξίιεςε εηζήγεζεο: 

  

Η παξνπζίαζε αθνξά ζε δύν δηδαθηηθά ζελάξηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη 

εθαξκόζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο, ζε καζεηέο Ε' Δεκνηηθνύ. Σν πξώην ζελάξην αθνξά ζηνλ παγθνζκίνπ 

θήκεο Άγγιν ζπγγξαθέα Shakespeare θαη ην δεύηεξν ζηνλ παζίγλσζην ληεηέθηηβ 

Sherlock Holmes. Σα ζελάξηα βαζίδνληαη ζην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ Αγγιηθώλ ηεο 

ηάμεο, ην νπνίν εκπινπηίδεηαη κε ηε ρξήζε web 2.0 εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ. Επίζεο 

ζα παξνπζηαζηεί θαη ην blog Αγγιηθώλ ηεο Ε' ηάμεο θαη ζα ζπδεηεζνύλ ηα νθέιε ηεο 

ρξήζεο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

⁕ Η Σζνιαθίδνπ Δήκεηξα  θνίηεζε ζην Σκήκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

ηνπ ΕΚΠΑ θαη έθαλε ην κεηαπηπρηαθό ηεο κε ηίηιν «Εμεηδίθεπζε Καζεγεηώλ 

Αγγιηθήο» ζην ΕΑΠ. Η δηπισκαηηθή ηεο εξγαζία είρε ηίηιν “The use of video in the 

pre-reading stage” θαη ν ηνκέαο ελδηαθέξνληόο ηεο είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 
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Προς: Εθπαηδεπηηθνύο ΠΕ06 δηα ησλ Δ/ληξησλ/σλ ησλ 

ζρνιείσλ  

 

 

Κοιν.  
• Πεξηθεξεηαθό Δ/ληε Εθπ/ζεο Κξήηεο  

 •Δ/λζε Π/ζκηαο & Δ/ ζκηαο Εθπ/ζεο Ηξαθιείνπ   
 •Δ/λζε Π/ζκηαο Εθπ/ζεο & Δ/ ζκηαο Εθπ/ζεο Λαζηζίνπ  
 •Δ/λζε Π/ζκηαο Εθπ/ζεο & Δ/ ζκηαο Εθπ/ζεο Ρεζύκλνπ 
 •Δ/λζε Π/ζκηαο Εθπ/ζεο  & Δ/ ζκηαο Εθπ/ζεο Υαλίσλ  

 

Εζσηεξηθή Δηαλνκή: Οξγαλσηηθή πληνλίζηξηα ηνπ 

ΠΕ.Κ.Ε.. Κξήηεο 

 
 

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


εθπαίδεπζε. Από ην 2005 δηνξίζηεθε ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη από ην 

2013 ππεξεηεί κε ζεηεία ζην 1ν Πεηξακαηηθό Δεκνηηθό ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (Μαξάζιεην). Επίζεο αλήθεη ζην Δηδαθηηθό Μεηξών ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ 

Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΕΚΔΔΑ). 

 

Οη δηαδηθηπαθέο επηκνξθσηηθέο καο ζπλαληήζεηο ζα ζπλερηζηνύλ θαη ζα γίλνληαη 

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

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

ζηα πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά καο Μέζα Κνηλσληθήο Δηθηύσζεο.   

 

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  

 

Ειέλε Πνπιιά   

 

ΕΕ ΠΕ06 ΠΕΚΕ Κξήηεο  

 

 

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΕΙΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ  ΣΗ ΕΙΡΑ ΣΩΝ  

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ  ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ „ SHARING IS CARING‟ ΓΙΑ ΕΚ/ΚΟΤ ΠΕ06 

ΣΟ ΥΟΛ. ΕΣΟ 2020-2021 

 

ΟΝΟΜΑ   

ΣΙΣΛΟ ΕΙΗΓΗΗ/  

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΤ 

ΕΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΚΑΝΩ 

ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ  

 

ΥΟΛΕΙΟ ΠΟΤ 

ΤΠΗΡΕΣΩ 

 

EMAIL   

ΚΙΝΗΣΟ  

ΥΟΛΙΑ- 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΡΗΕΙ  

 

 

   
 


